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Наукова робота ДонНТУ. Захист канди-
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На допомогу першокурснику. Корисна 

інформація новоспеченим студентам 

Шановні читачі! 

Щиро вітаю вас вже в новому навчальному 

році! 

Літо, як завжди, було насиченим. На зміну іс-

питам і захистам кваліфікаційних робіт прийш-

ла гаряча пора вступу. Активно працювала  

відбіркова комісія, захищалися дисертації, були 

укладені важливі партнерські договори з міжна-

родними колегами,  словом, життя вирувало 

повним ходом.  

Наразі ж хочу побажати студентам, викла-

дачам і співробітникам успіхів, наснаги, творчого 

натхнення, якнайбільше перемог і досягнень, ці-

кавих зустрічей, яскравих вражень, міцного здо-

ров’я та миру. І нехай все, до чого ви прагнете, 

обов’язково втілюється в реальність.  

З повагою, Катерина Щербакова 
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Вітаємо першокурсників 

 

 

Студентські роки – неповторна та особлива пора життя! 

Якщо ви хочете, щоб студентство не закінчувалося на 

конспектах і підручниках, якщо ви активні, креативні та 

амбіційні, хочете реалізовувати свої ідеї, знайти друзів, 

навчитись організовувати різноманітні заходи та бути у 

центрі подій університету, тоді долучайтесь до нас – 

студентського самоврядування Донецького національного 

технічного університету. 

Ми маємо одну мету, функції та призначення - об'єднувати 

студентів у праві вирішувати питання побуту, розвитку, 

розваг. Орган студентського самоврядування - це ваш 

представник перед адміністрацією вишу. 

Він працює у багатьох напрямках: від проведення 

розважальних заходів – до прав захисту студентів. Все це 

робить життя студентів більш активним, цікавим і корисним 

для вашого майбутнього після отримання диплому. 

Студентська активність тепер має велике значення і для 

нарахування стипендій. Ситуація наступна: коли студенти 

однаково успішно навчаються, перевагу матимуть ті, хто 

виявляв активність протягом семестру у різних сферах 

університетського життя. 

Також в ДонНТУ ви зможете реалізовувати та відкрити у 

собі таланти громадського діяча, спортсмена, співака, КВК-

шника, кореспондента газети «Донецький політехнік»,  

сприяти розвитку молодіжного радіо, ставши диктором, 

редактором, DJ-єм, стати одним із авторів, а також долучи-

тися до студентського телебачення: спробувати бути відео-

оператором, сценаристом, ведучим. 

Ви, першокурсники, для нас є новим подихом, новим життям 

і майбутнім такої серйозної суспільної сили, як студентство! 

 Не зупиняйся! Спробуй свої сили! Активним бути модно! 

 

Еліна Пенар, 

голова ради студентського самоврядування ДонНТУ 
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«У чарівний світлий час  

Ми прийшли вітати вас!  

Кажуть, вам сімнадцять літ  

Й ви усі йдете у світ!»  

Ось і закінчилася вступна кампанія. Майбутні 

студенти вже подали документи в бажані виші та 

з нетерпінням чекали на початок навчання. На-

певно, це перше вересня стало дуже особливим 

днем для вас, дорогі першокурсники. 

Якщо бути чесним, між школою й університе-

том є маса відмінностей. Найважливіше, напев-

но, - це те, що ваші успіхи та досягнення опла-

чуються. Матеріально! Мова, звичайно ж, іде про 

стипендії. До речі, вони значно зросли порівняно 

з минулими роком (закон про оновлені стипендій 

вступив в силу з 2017 р). 

Також зміниться і ставлення до вас. Нових 

студентів оцінюють за двома критеріями. По-

перше, це людські якості (який студент у спілку-

ванні). По-друге - це професіоналізм: як студент 

проявляє себе в навчанні, наскільки зумів вник-

нути в навчальний процес, чи видно його потен-

ціал тощо. Якщо першокурсник відповідає цим 

критеріям, його неодмінно помічають. 

Говорячи про себе, можу відзначити, що ін-

форматикою я захопився вже в старшій школі - в 

9 класі. До цього я бачив себе в іншому амплуа, 

але вік змусив переглянути колишні цінності. Я 

взяв участь у кількох предметних олімпіадах, за-

йняв призові місця. А вже в одинадцятому класі 

познайомився безпосередньо зі своїм майбутнім 

факультетом. Це було святкування Дня ФКІТА-

ЕР, що проходило в ПК ШУ «Покровське». 

Ті дві години занурили всіх присутніх у непов-

торну студентську культуру та атмосферу. Я вже 

тоді знав, куди хочу поступати. І для себе я об-

рав факультет КІТАЕР, а, отже, і Донецький на-

ціональний технічний університет. І, знаєте, мені 

вистачило одного дня, однієї пари, щоб зрозумі-

ти: я не помилився! Я відчував себе у своїй сти-

хії, на своєму місці. Часом здається, що я знайо-

мий з ДонНТУ не лічені роки, а цілі десятиліття. 

Тут досить цікаві заняття, захоплюючі лекції 

та лабораторні роботи. Серед педагогів є як вче-

ні з ім'ям, так і молоді викладачі, які самі не так 

давно вийшли з університетських стін. Тому на 

парах можна як повчитися мудрості, так і трохи 

повеселитися. Також керівництво факультетів  

робить все можливе, щоб скоротити відстань між 

студентом і деканатом - вас завжди вислухають і 

спробують допомогти. 

А як бути творчій особистості, запитаєте ви? 

Тут все дуже просто: проявляти себе можна не 

тільки в навчанні, беручи участь в олімпіадах, 

конференціях і конкурсах наукових робіт, але й 

взяти участь у Дні факультету, дебюті першокур-

сника, різноманітних університетських і загаль-

номіських святах... На найбільш спортивних че-

кають турніри з футболу, настільного тенісу, бас-

кетболу, волейболу, шахів ... 

Тож, якщо ви активні, вас завжди підтрима-

ють, і вже з перших днів навчання ви, як і я, зро-

зумієте, що ДонНТУ – це велика сім'я, де допо-

можуть і не залишать в біді. 

А свій монолог хочу завершити філософською 

цитатою: «Учень, який навчається без бажання, 

– це птах без крил». 

Сергій Білянський, ст. гр. СУА-15 

 

Вітаємо першокурсників 
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Чотирнадцятого липня роз-

почалася дуже цікава для студе-

нтів подія – літня «Студентсь-

ка республіка Донеччини 2017» 

на тему: «Освіта – ключовий 

напрямок нової індустріалізації 

Донеччини», що відбулася в міс-

ті Святогірськ, на території КП 

ОДМСОК «Перлина Донеччини».  

Студентська республіка – це 

модель держави зі своїм гім-

ном, прапором, кордоном, ва-

лютою, органами влади та сво-

їми законами, яку самостійно 

створює активна молодь.  

У процесі відбулася органі-

заційна гра, презентації напра-

цювань учасників, вибори сту-

дентського мера, презентація 

партій і яскраві виступи.  

Окрім команди Донецького на-

ціонального технічного універси-

тету, в заході брали участь пред-

ставники наступних вишів і орга-

нізацій: Донбаського державного 

педагогічного університету (м. 

Слов’янськ); молодіжної платфор-

ми «Новосхід» (м. Новогродівка); 

Маріупольського державного уні-

верситету; громадської організа-

ції «Заходи» (м. Маріуполь); При-

азовського державного технічно-

го університету (м. Маріуполь);  

партнерство»; «Наставництво у 

вишах»; «Студентські тренінги та 

неформальна освіта». У кожного 

учасника з’явилася можливість 

вже самостійно вирішувати, до 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якої команди приєднатися, оби-

раючи ту тему, яка більш йому 

імпонувала.  

Протягом другого дня сфор-

мувалося три партії зі своїми 

проектами,  було проведено  

презентації; від кожної партії бу-

ло висунуто по одному кандидату 

на посаду мера Студентської рес-

публіки. Після захисту проектів 

було відкрито голосування за ка-

ндидатів, де кожен мав змогу під-

тримати будь-яку ідею, також у 

голосуванні взяли участь мо-

дератори та експерти.  

Ввечері молодь відпочивала 

під час танцювального змаган-

ня та вечірньої програми.  

В останній день було ого-

лошено переможців поточних 

конкурсів і партію й кандидата, 

які перемогли на виборах. Пере-

можцем став Іван Чернишов і йо-

го «Молодіжна партія Студентсь-

кої республіки» з проектом «Біз-

нес-партнерство», більшість ко-

манди якої склали студенти Дон-

НТУ. Переможці пройшли до на-

ступного Всеукраїнського етапу 

«Студентської республіки», що 

мав проходити наприкінці серпня.  

Тож, вітаємо переможців – 

студентів ДонНТУ!  

Дар’я Полуніна, 

студентка факультету КНТ 

Слов’янського коледжу транс-

портної інфраструктури; Схід-

ноукраїнського національного 

університету імені В. Даля (м. 

Сєвєродонецьк).  

Команда організаторів з 

нетерпінням чекала на при-

їзд учасників і гостей фору-

му для урочистого відкриття. 

На сцені нас зустрічали ве-

дучі та волонтери молодіж-

ного центру благодійного 

фонду «Слов’янське серце» 

з українськими піснями та 

танцями. Також модератори під-

готували запальний флешмоб.  

Після відкриття заходу учасни-

ки були розподілені на команди з 

особистим модератором для по-

дальшої роботи у групах. Був 

проведений детальний інструк-

таж, а вже згодом розпочалася 

групова робота над висвітленням 

проблеми освіти та методів для 

їх вирішення. Команди запропо-

нували багато цікавих і перспек-

тивних проектів. Кожен виступ 

бурхливо обговорювався та оці-

нювався як іншими учасниками, 

так і експертами (С.О. Чайченко, 

О.Ю. Ступак, К.І. Павлюк).  

Для кращого розуміння тема-

тики форуму було проведено ба-

гато факультативів, які допомог-

ли учасниками детально розгля-

нути всі аспекти щодо формуван-

ня та впровадження нових ідей у 

сферу освіти. 

У результаті другого дня були 

запропоновані такі проекти: «Мо-

дернізація методів викладання»; 

«Школяр  -  студент»; «Бізнес-

партнерство»; «Наставництво у 

вишах»; «Обмін досвідом»; «Сту-

дентські тренінги та неформаль-

на освіта»; «Удосконалення ма-

теріально-технічної бази».  

Шляхом голосування було об-

рано лише три теми: «Бізнес- 

Активне студентство 
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Теоретичні знання в будь-

якій галузі знань – це тільки 

половина успіху. Отримання 

практичних навичок в умо-

вах сучасного виробництва 

має не менш важливе зна-

чення для студентів універ-

ситету. Для отримання та-

ких навичок студенти кафе-

дри комп’ютерної інженерії 

(факультет комп’ютерних 

наук і технологій) пройшли 

виробничу практику на фірмі 

«Concepter» в м. Київ. 

З ініціативою такої практи-

ки виступив Олег Маленков, 

один із засновників фірми. 

Олег сам є випускником 

факультету  комп’ютерних  

наук і технологій ДонНТУ, 

тому він звернувся до рідно-

го університету з пропозиці-

єю провести практику для 

студентів та запропонувати, 

можливо, декільком з них ро-

бочі місця після завершення 

університету. 

Фірма Concepter займа-

ється розробкою Android-

додатків, веб-сайтів, а також 

розробкою  різноманітних  

апаратних продуктів, напри-

клад, вже відомого спалаху 

iBlazr. 

Студенти під час виробни-

чої практики долучилися до 

вирішення декількох задач, 

серед яких – програмування  

м і к р о к о н т р о л е р і в ,  п е -

р и ф е р і й н и х  п р и с т р о ї в  і  

 

проектування баз даних для 

мобільних пристроїв. 

 «Запропоновані завдання 

та робота в цілому були дуже 

цікавими. Колектив прийняв 

нас дуже гарно, – ділиться 

враженнями Андрій Кузьмен-

ко, один зі студентів. – Особ-

ливо нам сподобалась атмо-

сфера дружності та комфорту 

для роботи та відпочинку. 

В офісі знаходився теніс-

ний ст іл ,  можна пограти в 

дартс, є кімната для відпочин-

ку з величезним телевізором 

та приставкою xbox.  Є на-

в іть дошка рекордів сп ів-

робітників . 

Що й казати, після важкої 

роботи необхідно й відпочити. 

Час, протягом якого ми зна-

ходилися тут, ми провели ве-

село та головне – з користю 

для себе та, сподіваюсь, і для 

фірми». 

Тож, долучайтесь до сім’ї 

студентів факультету комп’-

ютерних наук і  технолог ій , 

опануйте сучасні IT-техноло-

гії, пройдіть практику на су-

часних підприємствах в Укра-

їні та за її межами й отримай-

те диплом  м і ж н а р о д н о г о  

визнання. 

Андрій Кузьменко, 

студент ФКНТ,  

Олександр Мірошкін, 

докторант кафедри 

комп’ютерної інженерії, 

та ін. 

 

 

Цікавий досвід 
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Міжнародне співробітництво 

Влітку в Льовенському католицькому уні-

верситеті (м. Гент, Бельгія) проходила VII 

координаційна зустріч по проекту «Вища ін-

женерна освіта для екологічно стійкого про-

мислового розвитку» (HETES). 

У зустрічі взяли участь представники 6 універ-

ситетів-партнерів з Бельгії, Великобританії та 

України, а також представники державного підпри-

ємства «Український дослідно-технологічний центр 

металургійної промисловості «Енергосталь» (м. 

Харків). Від ДонНТУ у зустрічі взяли участь прорек-

тор з міжнародних зв’язків Ірина Швець і завідувач 

кафедри хімічних технологій Євген Збиковський. 

Під час зустрічі всі партнери зробили допові-

ді про кінцеві результати, які були досягнуті парт-

нерами згідно плану проекту. Представниками уні-

верситетів було також обговорено перелік заходів 

для підготовки фінального звіту за проектом. 

Під керівництвом координатора проекту пана 

Гірта Де Лепелєера було заслухано основні питан-

ня для підготовки до моніторингового візиту, що 

мав відбутися в Івано-Франківському національ-

ному технічному університеті нафти та газу. Коор-

динатором проекту від України, проректором Наці-

ональної металургійної академії України Володи-

миром Шатохою, було запропоновано основні пи-

тання до звітування адміністраторам українського 

офісу Еразмус+, а також було обговорено низку 

адміністративних питань. 

Допов ідь Дон -

НТУ про досягнення 

у проекті  HETES 

було вислухано  

з великою увагою 

та викликало жваве 

обговорення. Голо-

вним результатом 

виконання проекту 

HETES є впрова-

дження у якості но-

рмативної дисцип-

ліни «Стратегія ста-

лого розвитку» в на-

вчальний план під- 

готовки магістрів з спеціальності «Екологія». 

Для поширення європейського досвіду в ДонНТУ 

було створено Міжфакультетський центр стало-

го розвитку, у склад якого на першому етапі функ-

ціонування центру увійшли гірничий факультет і 

факультет машинобудування, екології та хімічних 

технологій. 

Команда проекту HETES пропонує всім факуль-

тетам приєднатися до поширення практики викла-

дання дисципліни «Стратегія сталого розвитку» 

магістрантам, що буде максимально наближа-

ти програми навчання до європейських стандартів. 

Ірина Швець, 

проректор з міжнародних зв’язків 

 

 

 

Шевченківська фундація та Mitacs (канадська неприбуткова дослідни-

цька та освітня організація) запрошують студентів ДонНТУ різних нау-

кових дисциплін: від інженерних, технічних і математичних до гуманіта-

рних і соціальних наук взяти участь у програмі Сanada’s Mitacs Globalink 

Research Internship Program for Ukraine. 

Стажування у кращих університетах Канади можуть пройти студенти 3-

го курсу. З травня по вересень 2018 року є можливість навчатися у видат-

них професорів Канади та проводити дослідження у кращих наукових ла-

бораторіях університетів Канади. Стажування включає широкий пере-

лік дисциплін: від науки, техніки та математики до гуманітарних і со-

ціальних наук. Кінцевий строк подачі заявок – 18 вересня 2017 р. 

Програма стажування на сьогодні доступна в більш ніж 60 університетах 

Канади (повний список можна переглянути за посиланням, у розділі  

“Student Information”). Випускники програми, зацікавлені в поверненні до 

Канади для навчання в магістратурі, мають право на отримання стипендії 

Globalink Graduate Fellowship. 

Участь у програмі безкоштовна! Всю детальну інформацію можна знайти 

на сайті: http://www.mitacsua.org  

 



7 стор.                                       «ДОНЕЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІК»                   серпень 2017 
 

  
   

і

 
З 19 по 23 червня 2017 р. у 

Португалії було проведено чер-

гову координаційну зустріч у 

рамках проекту Європейського 

Союзу «Реформа освіти через 

обмін міжнародними знаннями» 

( « R E T H I N K  –  R e f o r m  o f  

Education THru INternational 

Knowledge exchange»). 

Зустріч проходила  у двох 

провідних вищих навчальних 

закладах Португалії: Універ-

ситеті Лісабону та Політехні-

чному інституті Лейрії.  

У заході взяли участь пред-

ставники 14 університетів- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

партнерів із 9 європейських кра-

їн: Португалії, Іспанії, Німеч-

чини, Білорусі, Молдови, Гру-

зії, Вірменії, Азербайджану, 

України, – а також представ-

ники національних мін і с-

терств освіти Португалі ї, 

Азербайджану й України. 

ДонНТУ представляли про-

ректор з міжнародних зв’язків 

Ірина Швець і завідувач кафед-

ри хімічних технологій Євген 

Збиковський. 

Метою робочих засідань і чи-

сленних зустрічей між партне-

рами проекту RETHINK було 

узгодження та укладання двос-

торонніх угод про визнання по-

двійних дипломів магістрів і ди-

пломів PhD між університетами-

партнерами, а також узгоджен-

ня стратегії співробітництва у 

сфері освіти й науки. 

 

Візит до Португалії не обме-

жувався робочими зустрічами. 

Керівництвом португальських  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вишів було організовано чис-

ленні п ізнавальні  екскурсі ї  

університетськими навчаль-

ними та науково-дослідними 

аудиторіями та лабораторія-

ми, які оснащено найсучасні-

шим обладнанням провідних 

світових виробників. 

У місті Пеніше ми ознайоми-

лися з роботою та новітніми до-

слідженнями науково-дослід-

ницького центру Інституту Лей-

рії, який працює під девізом 

«Від океану – суспільству». Пі-

знавальною та цікавою була 

зустріч із мером міста Пеніше, 

який розповів про можливості 

співпраці університету та бізне-

су. А під час подорожі до Лейрії 

нам вдалося зробити маленьку 

зупинку біля Атлантичного оке-

ану та насолодитися мальовни-

чими картинами узбережжя. 

Основним результатом цієї 

зустрічі стало укріплення зв’-

язків з європейськими універси-

тетами та розширення можли-

востей у найближчому майбут-

ньому щодо мобільності для 

студентів та підвищення квалі-

фікації викладачів ДонНТУ у 

провідних європейських вищих 

навчальних закладах. 

Євген Збиковський, 

завідувач кафедри 

хімічних технологій 

 

Одним із вагомих стратегіч-

них результатів зустрічей для 

ДонНТУ стало узгодження на-

вчального плану та підписання 

угоди про запровадження прое-

кту подвійних дипломів магіст-

рів між ДонНТУ та політехнікою 

Лейрії. Цей проект надає мож-

ливість для студентів одночас-

ного отримання диплома Дон-

НТУ зі спеціальності «Хімічна 

технологія та інженерія» і дип-

лома Політехнічного Інституту 

Лейрії зі спеціальності «Енергія 

та захист навколишнього сере-

довища». 

Важливим кроком у розвитку 

співробітництва з португальсь-

кими технічними університета-

ми стало підписання угоди між 

ДонНТУ та 8 технічними уні-

верситетами Португалії щодо 

мобільності викладацького й 

адміністративного персоналу 

згідно з програмою Еразмус+ 

«Key Action 1». 

Згідно з цією угодою ви-

кладачі ДонНТУ будуть мати 

можливість підвищити свою 

педагогічну майстерність в 

одному з 8 технічних універ-

ситетів Португалії. 

 

Нові можливості 
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Донецький  національний 

технічний університет про-

тягом багатьох років плідно 

співпрацює з Британською 

Радою в Україні. Навесні 2017 

року університет приєднався 

до проекту “Англійська для 

університетів”, що був запо-

чаткований Британською  

Радою в Україні в грудні 2013 

р. після того, як Міністерс-

тво освіти України визначи-

ло підвищення рівня володін-

ня англійською мовою в укра-

їнських вишах  пріоритетним 

напрямком діяльності. 

Проект має на меті допомог-

ти Україні здійснити трансфор-

маційні зміни рівня володіння 

англійською мовою як у викла-

дачів університету, так і студен-

тів, що буде сприяти більш ши-

рокій участі університетів у між-

народних подіях і проектах. 

У липні цього року викладачі 

ДонНТУ взяли участь у роботі 

чергової літньої школи, орга-

нізованої Британською Радою в 

рамках проекту, наповнивши 

відпустку інтенсивною та захоп-

люючою роботою задля профе-

сійного вдосконалення. 

Наразі участь нашого універ-

ситету у проекті була націлена 

на дві основних групи: виклада-

чів англійської для спеціальних 

 

тренером із Великої Британії 

вдосконалювали рівень воло-

діння англійською, опановували 

нові підходи до викладання дру-

гою мовою та роботи з інозем-

ними студентами, а також підви-

щували свою професійну майс-

терність під час проведення мі-

кро-лекцій англійською мовою 

для колег з інших університетів. 

Робота літньої школи відбу-

валася в малих групах, де ви-

кладачам довелося дискутувати 

зі своїми колегами, вирішувати 

складні завдання, створювати 

спільні проекти та виступати з 

презентаціями результатів своїх 

знахідок. 

Підсумком роботи літньої 

школи став план заходів, що 

передбачає поширення отри-

маних знань серед викладачів 

ДонНТУ та інших навчальних 

закладів і впровадження про-

відних підходів до викладання 

англійської мови, що, безсум-

нівно, сприятиме підвищенню 

стандартів викладання анг-

лійської мови та рівня воло-

діння англійською мовою ви-

кладачами та студентами До-

нецького національного тех-

нічного університету. 

Марина Кабанець,  

завідувач кафедри 

 мовної підготовки 

 

цілей (ESP) та викладачів спе-

ціальних дисциплін, які викори-

стовують англійську мову як 

мову навчання (EMI). До участі 

в літній школі було запрошено 9 

викладачів ДонНТУ за напрям-

ками підготовки: ATE (Academic 

Teaching Excellence) та CiVELT: 

Essentials (Certificate in Vocati-

onal English Language Teaching). 

Протягом декількох днів ви-

кладачі англійської мови під ке-

рівництвом сертифікованих тре-

нерів ознайомилися з сучас-

ними підходами до викладання 

мови майбутнім фахівцям, від-

бору якісних аутентичних мате-

ріалів, навчилися ефективно 

планувати заняття та викорис-

товувати різноманітні форми 

організації взаємодії студентів. 

В окремій групі викладачі 

спеціальних дисциплін , які 

використовують англійську мову 

для викладання, разом із ха-

ризматичним і талановитим 

 

 

Нові горизонти 
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Університетські новини 

 

 

 

 
 

Уряд землі Баварія фінансує 

стипендії науковцям для академі-

чного 2018/19 навчального року. 

Випускники з України мають пра-

во подати заяву на дослідження. 

Метою щорічної стипендіаль-

ної програми є підтримка науко-

вого співробітництва та акаде-

мічного обміну між Баварією та 

Центральною, Східною та Пів-

денно-Східною Європою. 

Стипендії призначені для фі-

нансування навчання в аспіранту-

рі або для кандидатів наук на один 

рік досліджень у баварських уні-

верситетах. Річна стипендія може 

бути двічі продовжена на термін 

до 3 років. Стипендія (735 €) ви-

плачується щомісячно та стано-

вить 8820 € на рік. Студенти, які 

мають хоча б одну дитину, отри-

мують 895 € на місяць. Кандидати 

повинні надіслати свої документи 

за адресою: 

http://www.uni-r.de/bayhost/english/ 

scholarships/study-in-bavaria/ 

index.html 

Кінцевий термін для першого 

часу застосування: 1-го грудня 

2017 року (дата отримання!) 

Термін подачі заявок на роз-

ширення: 28-го лютого 2018 ро-

ку (дата отримання!) 

Зверніть увагу: запізнілі або 

неповні заявки розглядатися не 

будуть. 

Координатор по роботі з уні-

верситетами в Україні – Katrin 

Döppe, doeppe@bayhost.de 

 

У червні 2017 р. у Донецькому національному технічному 

університеті пройшли локальні тренінги «Розробка ігрових 

додатків на базі Unity та OS Android», передбачені планом 

міжнародного проекту “GameHub: University-enterprises 

cooperation in game industry in Ukraine”, розрахованого на ви-

конання протягом 2015-2018 років, в якому ДонНТУ є одним з 

виконавців разом із НТУ «ХПІ», Херсонським 

національним технічним університетом, Оде-

ським національним технічним університе-

том, Прикарпатським університетом ім. В. 

Стефаника, Київським національним уні-

верситетом будівництва та архітектури. 

У ході тренінгів тренери О.А. Золотухіна,С.О. 

Цололо, Ю.Л. Дікова розповіли про прикладні 

аспекти проекту GameHub, сучасні інструмен-

тальні засоби розробки ігрових додатків, осно-

ви роботи в середовищі Unity, організацію інте-

рактивного геймплея в Unity, організацію кори-

стувальницького інтерфейсу засобами Unity, 

особливості збірки проекту. 

Друга частина тренінгів присвячувалась ви-

вченню архітектури і базових принципів проектування ігрових 

додатків для мобільних пристроїв під керуванням OS Android, 

тестуванню, публікації та засобам просування ігрового додат-

ку, соціальній складовій, оцінці шляхів ефективної монетизації. 

Практична частина тренін-

гів передбачала роботу в ко-

манді, спрямовану на ство-

рення простого ігрового се-

редовища засобами Unity на 

прикладі гри з декількома ло-

каціями, реалізації концепту 

мобільного ігрового додатку в Unity, виявленню засобів підви-

щення віральності гри та засобів монетизації ігрового додатку, 

створеного на попередніх кейсах. 

У роботі тренінгу взяли участь 10 викладачів ДонНТУ з фа-

культету комп’ютерних наук і технологій та з кафедри економі-

чної кібернетики та вищої математики. 

За інформацією ФКНТ 

Колеги зі Штутгартського університету 

(Німеччина) передали Донецькому націо-

нальному технічному університету для ор-

ганізації наукової та навчальної роботи 

унікальний комп'ютер. 

Нові ресурси - нові можливості! 

Приєднуйтесь! 
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Університетське життя 

 

Наприкінці червня відбувся захист магіс-

терських робіт майбутніми менеджерами з 

персоналу та економіки праці. 

За одинадцять років у ДонНТУ було підготов-

лено понад 600 фахівців у галузі управління 

персоналом та економіки праці, серед яких – 

понад 130 магістрів. Магістранти ДонНТУ 2017 

року – випускники кафедри менеджменту (група 

УПЕПм-15) – продемонстрували високий рівень 

не тільки теоретичних знань, а й навички 

презентувати свої наукові роботи. 

 

Майже всі випускники на день захисту мали 

суттєві наукові досягнення, які були здобуті під 

час навчання в університеті. 

Серед них –  Анастасія Березовська та Кристи-

на Совсун – переможці Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт за напрямом «Марке-

тинг, управління персоналом та економіка праці» 

(м. Харків, 2016, 2017 рр.), Інна Єрмоленко, яка 

гідно представляла у минулому році наш універ-

ситет у складі делегації українських вишів у Фран-

ції, Кристина Павленко – дипломант у номінації 

«Внесок у наукові розробки» в рамках конференції 

«Дні науки ДонНТУ» (м. Покровськ, 2017) та Олек-

сандр Торпішев, який виконав наукове досліджен-

ня на дуже актуальну та болючу тему, присвячену 

соціальному захисту та підтримці внутрішньо пе-

реміщених осіб в Україні. 

Ми пишаємося нашими випускниками та ба-

жаємо їм натхнення, успіху й нових перемог у 

їх професійному майбутньому! 

Олександра Следь, 

доцент кафедри менеджменту 

 

Традиційно в середині літа проходить 

урочиста подія для випускників вишів – це-

ремонія вручення дипломів. Після тривалих 

років навчання молодь отримує завітний 

документ, аби розпочати новий період  

життя та втілити на практиці отримані 

знання, навички та досвід. 

Так, вісімнадцятого липня 2017 р. 161 ма-

гістр, 211 спеціаліст і 345 бакалавр офіційно 

випустилися зі стін рідного вишу. А вже четвер-

того серпня естафету перейняли випускники 

Навчально-наукового інституту післядипломної 

освіти Донецького національного технічного 

університету: державні службовці та посадо-

ві особи місцевого самоврядування, які  отри-

мали дипломи магістрів державного управління. 

Щиро вітаємо випускників зі святом, бажаємо 

їм міцного здоров'я, успіхів у роботі, витримки й 

наполегливості у досягненні поставленої мети. 

Нехай здобута освіта стала основою особисто-

го успіху та кар'єрного росту. 
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Наукова робота 

Наприкінці червня в ДонНТУ відбу-

лися засідання спеціалізованих вчених 

рад, на яких пройшли захисти дисер-

тацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата та доктора наук. На одно-

му з таких засідань захистили дисер-

тації здобувачі наукового ступеню ка-

ндидата економічних наук, науковим 

керівником яких є д.е.н., професор, 

проректор Ірина Борисівна Швець. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здобувачі наукового ступеню стали 

гідними послідовниками наукових тра-

дицій ДонНТУ. Олександр Хадарцев, 

асистент Полтавського національно-

го технічного університету ім. Юрія 

Кондратюка, презентував багаторічне 

наукове дослідження на тему: «Удоско-

налення механізму формування ефек-

тивної державної політики ресурсозбе-

реження» за спеціальністю «Економіка 

та управління національним господарс-

твом». А представник Йорданії Аль-

Газу Алі Ахмед Мохамед захистив ди-

сертаційну роботу на тему: «Маркетин-

гова стратегія виходу українських про-

мислових підприємств на ринки країн 

Близького Сходу» за спеціальністю 

«Економіка і управління підприємства-

ми (за видами економічної діяльності)». 

Члени спеціалізованої ради, серед 

яких – провідні вчені ДонНТУ та пред-

ставники вишів із різних міст України, 

одноголосно проголосували за при-

судження наукового ступеня кандидата 

економічних наук вихованцям ДонНТУ. 

Тож, із впевненістю можна відзначи-

ти, що ДонНТУ залишається кузнею 

наукових кадрів не тільки для себе, але 

й для інших університетів України та 

світового освітнього простору. 

Ірина Швець, голова спеціалізо-

ваної вченої ради Д 11.052.07 

 

 

 З жовтня 2015 р. по теперішній час в Донецькому націо-

нальному технічному університеті під керівництвом д.т.н., 

професора, декана гірничого факультету С.В. Подкопаєва 

успішно працює спеціалізована вчена рада Д 11.052.05, яка 

розглядає та проводить захисти дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальнос-

тями «Охорона праці» та «Гірничі машини». 

30 червня на засіданні ради відбувся захист докторської 

дисертації Бориса Васильовича Болібруха «Розвиток науко-

вих основ створення високоефективних засобів індивідуаль-

ного захисту пожежника». В.К. Костенко, д.тн., професор, за-

відувач кафедри природоохоронної діяльності Донецького 

національного технічного університету був науковим консуль-

тантом, а опонентами виступили Б.А. Грядущий, д.т.н., про-

фесор, голова наглядової ради ПАТ «Науково-дослідного ін-

ституту ім. М.М. Федорова», та А.С. Бєліков, д.т.н., професор, 

завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Придніпровської 

державної академії будівництва та архітектури. 

Метою дослідження стало наукове та практичне обґрунту-

вання розробки та удосконалення засобів індивідуально-

го захисту з урахуванням встановлених закономірностей 

комплексного впливу на пожежника негативних факторів під 

час ліквідації пожеж і їх наслідків. 

Щорічно в Україні виникає понад 50 тисяч пожеж. Впро-

довж 2007-2016 рр. під час проведення пожежно-рятувальних 

робіт працівниками пожежно-рятувальних підрозділів Опера-

тивно-рятувальної служби цивільного захисту отримано 481 

травма, із них 36 – зі смертельними наслідками. Зазначений 

статистичний аналіз засвідчує недосконалу та неефективну 

систему забезпечення безпеки, екстремальні умови виконан-

ня професійних завдань. Борис Васильович теоретично об-

ґрунтував і запропонував вирішення актуальної наукової про-

блеми розвитку наукових основ моделювання, оптимізації та 

оцінки параметрів засобів індивідуального захисту пожежни-

ка, режимів їх використання, враховуючи комплексний вплив 

надзвичайних шкідливих факторів, ризики як підґрунтя для 

створення високоефективних засобів захисту 

Практичне значення отриманих результатів наукового по-

шуку Б.В. Болібрухи полягає в тому, що вони можуть бути ви-

користані як методична основа для розробки нових, високое-

фективних засобів захисту, нормативних документів і методів 

випробувань, що дають змогу підвищити рівень безпеки й 

ефективності пожежогасіння, пожежно-рятувальних дій по-

жежників завдяки зниженню травматизму та професійної за-

хворюваності. 

Вітаємо з успішним захистом дисертації на здобуття нау-

кового ступеня доктора технічних наук Бориса Васильовича 

Болібруха! Бажаємо йому, його колегам, науковому консуль-

танту, членам наукової ради успішного втілення всіх творчих і 

наукових задумів, наснаги у професійному зростанні та в 

майбутніх наукових пошуках! 

За інформацією гірничого факультету 
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Цікава сторінка 

Що ж, шановні першокурсники, найбіль-

ша справа вже позаду: ви – студенти До-

нецького національного технічного універ-

ситету. Попереду на вас чекає багато чо-

го цікавого, але зараз хотілося б повідати 

про ті можливості, які відкриваються 

перед вами поряд із навчанням. 
 

У ході підготовки 

до лекцій і практичних занять вам, скоріш за 

все, знадобиться певна література. Звичай-

но, місце, де ви зможете її знайти, - бібліо-

тека. Окрім безпосередньо книжок різної 

спрямованості, там ви зможете отримати 

необхідні методичні матеріали, проконсуль-

туватися з бібліотекарем і скористатися 

вільною зоною wi-fi в читальній залі. 

Як знайти: 3-й корпус, ауд. 3.214, 3.210 

ДонНТУ – університет з багаторічними та 

широкими міжнародними зв’язками, науко-

вими та освітніми проектами та 

програмами. 

Завдяки цьому виш отримує 

найсучасніше унікальне  обладна- 

ння, а цілеспрямовані студенти можуть 

скористатися програмами академічної 

мобільності. Останні, до речі, відкривають 

масу можливостей: здобуття додаткових 

знань у суміжних галузях, користування су-

часним оснащенням зарубіжних лаборато-

рій і навчальних центрів, удосконалення рі-

вня володіння іноземною мовою та ін.. 

Зацікавлені особи можуть звернутися до 

проректора з міжнародних зв’язків – Ірини 

Борисівни Швець. 

Як знайти: 1-й корпус, ауд. 1.210 

 

 

Креативний молодіжний центр створе- 

ний за підтримки міжнародних донорів за-

вдяки виграному університетом гранту. У Хабі  сту-

денти працюють  над своїми навчальними, наукови-

ми та соціальними проектами, організовують дозвіл-

ля, спілкуються в неформальній обстановці. Серед 

іншого, в центрі проводяться університетські та міські 

заходи. Також при Хабі працює інкубатор студентсь-

ких стартапів YEP. Це доволі нова програма, що до-

помагає молоді реалізувати їх власні ідеї та проекти. 

Як знайти: 3-й корпус, поруч з ауд. 3.1 

Самоврядування студентів ДонНТУ – це самостій-

на громадська діяльність студентів, спрямована на 

захист і задоволення законних соціальних, творчих, 

духовних та інших інтересів студентів Донецького 

національного технічного університету. 
 

Іншими словами, якщо ви – активна й 

талановита людина, тоді вам просто необ- 

хідно вступити до ради, аби в повній мірі розкрити 

свій потенціал і зробити університетське життя наси-

ченим і яскравим. 

Спрямовує діяльність самоврядування ДонНТУ 

підрозділ з організації виховної роботи студентів. 

Як знайти: 3-й корпус, ауд. 3.5 

Також в університеті функціонує центр кар’єри та 

маркетингу. Один із напрямів його діяльності – орга-

нізація зустрічей молоді з потенційними роботодав-

цями та сприяння працевлаштуванню студентів 

і випускників університету. 

Як знайти: 1-й корпус, ауд. 1.109/1 

Тож, як бачите, навчання в університеті – це маса 

можливостей, і лише від вас залежить, наскільки на-

сиченим і цікавим воно буде. 

Катерина Щербакова, фахівець реакційно-
видавничого відділу 

 

 

 

 

 


