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на урочистому заході в м. Дружківка було 

нагороджено доктора технічних  наук, 

професора, заслуженого діяча науки та 

техніки України , професора кафедри  

електронної техніки ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет» 

Анатолія Анатолійовича Зорі відзнакою 

Президента України –  орденом «За  

заслуги III ступеня» за видатні досягнення 

в науковій діяльності! 

Колектив ДонНТУ щиро вітає Анато-

лія Анатолійовича та бажає нових  

досягнень на ниві наукової роботи.  

Колектив кафедри електронної техніки 



2 стор.                                      «ДОНЕЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІК»                   жовтень 2017 
 

  

  

Вітання першокурсникам 

Перше вересня – особливе свято для всіх, 

хто навчається. Однак, напевно, найбільше 

на нього чекають не школярі, а саме студенти-

першокурсники, адже в їх житті розпочинається 

абсолютно новий період, цікавий і неповторний. 

Так, у перший день осені у стінах великої 

похилої зали зібралися вчорашні абітурієнти, 

їх батьки, педагоги та гості, аби розділити од-

ну з найважливіших подій – церемонію посвя-

ти у студенти. І дійсно, захід зібрав повний 

аншлаг, тим не менше, атмосфера свята була 

теплою та дружньою. 

Розпочалася урочистість привітаннями ке-

рівників вишів. Ректор Донецького національ-

ного технічного університету Ярослав Олександ-

рович Ляшок і директор Індустріального інституту 

Світлана Павлівна Придатько побажали новоспе-

ченим студентам цікавого, насиченого життя, ус-

піхів у навчанні, а також закликали гордо нести 

знамено свого вишу. 

Далі ведучі повідали присутнім про основні ві-

хи історії ДонНТУ та його сьогодення, більш де-

тально познайомили з університетом, структурою 

та деканами – людьми, які спрямовують роботу 

цілого факультету. 

Від імені всього деканського корпусу зі сло-

вами привітань виступив декан факультету 

МЕХТ Андрій Миколайович Сурженко. Долу-

чився до поздоровлень і Віктор Климентійович 

Костенко, доктор технічних наук, професор, 

один із яскравих представників професорсько-

викладацького складу ДонНТУ. 

Під час презентації гості могли неодноразово 

пересвідчитися, що навчання в університеті відк-

риває перед студентами безліч можливостей ре-

алізувати себе. Сучасна лабораторна база та но-

вітнє обладнання, досвід викладачів, потужна на-

укова та міжнародна робота, чудова бібліотека, 

активне самоврядування та функціонуючий мо-

лодіжний центр, численні зв’язки вишу з робото-

давцями – ось далеко не весь список того, що 

отримують студенти в університеті. 

Кульмінацією заходу стала безпосередньо це-

ремонія посвяти в студенти, що включала в себе 

промову клятви першокурсника та передачу сим-

волічних атрибутів студентства – залікової книжки 

та ключа від знань. 

 

Після цього хвилюючого моменту першокур-

сниця ДонНТУ Вікторія Лакатош виступила з 

промовою, а завершилася церемонія традицій-

ним міжнародним гімном Гаудеамусом. 

Після 

урочистої 

ч а с т и н и  

кожен із  

факульте-

тів провів 

організа-

ційні збо-

ри, на яких 

декани та 

їх  заступ-

ники більш 

детально 

розповіли 

про спе - 

цифіку на-

вчання та 

н а д а л и  

необхідні 

п о р а д и  

для того , 

аби сту -

дентське 

життя про- 

х о д и л о  

максима-

льно ком-

фортно та 

легко. 

Наоста- 

н о к  х о -

четься ще 

раз приві-

тати зі свя-

том  вас , 

першокур-

сники,  і  

побажати успіхів і міцного здоров’я. Відтепер і 

ви – частина великої та дружньої родини Доне-

цького національного технічного університету. 

Тож, запрошуємо до творчості та співпраці! 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 
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У 2017 році розпочато сумісний проект, ав-

торами якого є науковці Донецького національ-

ного технічного університету та Технічного 

університету Кайзерслаутерна.  

Метою проекту є розвиток співпраці в області по-

довження ресурсу елементів конструкцій хімічного 

обладнання та технологій часток. Проект виконується 

в рамках спільної заяви Державного комітету України 

з питань науки та технологій і федерального міністер-

ства наукових досліджень і технологій Німеччини про 

науково-технічні відносини. 

Тема наукового дослідження «Розробка спосо-

бів поверхневого покриття елементів хімічного 

обладнання захисними частинками» пов’язана з 

проблемою надійності та техногенної безпеки хі-

міко-технологічного обладнання. 

Сумісна дослідницька робота та поєднання досвіду 

двох наукових колективів спрямовані на розробку  

нового процесу покриття керамічних і металевих по-

верхонь елементів хімічного обладнання дрібно-

дисперсними частками, що вплине на механічні 

властивості поверхні та її функціональні можливості. 

Наукове сп івроб ітництво  двох університетів 

передбачає  також активний обмін студентами, 

докторантами та молодими вченими, а також від-

криті лекції професорів за тематикою проекту.  

Андрій 

Топоров,  

доцент 

кафедри 

обладнан-

ня переро-

блюваль-

них тех-

нологічних 

комплексів 

 

Міжнародне співробітництво 

 

Одинадцятого вересня 2017 

р. в Донецькому національному 

технічному університеті прой-

шла урочиста церемонія вру-

чення диплому почесного док-

тора ДонНТУ Сергію Ігоровичу 

Антонюку, професору, завідува-

чу кафедри механічних техно-

логічних процесів Техн ічного  

університету Кайзерслаутерна. 

С.І. Антонюк – почесний випуск-

ник кафедри «Машини та апарати 

хімічних виробництв» ДонНТУ. Піс-

ля захисту дисертаційної роботи в 

Україні проходив навчання в докто-

рантурі в Магдебурзькому універ-

ситеті ім. Отто-фон-Гьоріке. Там же 

успішно захистив докторську ди-

сертацію. 

На сьогоднішній день професор 

співпрацює з багатьма світовими 

університетами та міжнародними  

 

«Термомеханічні взаємодії часток i 

гранул у процесах і апаратах хіміч-

ної технології» та «Розробка про-

грамного середовища для моде-

лювання процесів твердих часток 

методом дискретних елементів», 

що є базою для кандидатських ди-

сертацій і магістерських робіт. 

Враховуючи вклад С.І. Антоню-

ка в розвиток співробітництва між 

вишами Німеччини  та ДонНТУ, 

вручення диплому почесного док-

тора стало цілком логічним і зако-

номірним кроком. Присутні на це-

ремонії ректор і проректори універ-

ситету щиро привітали професора 

та наголосили на важливості по-

дальшого розвитку міжнародного  

партнерства. 

В рамках заходу для студентів 

початкових курсів ДонНТУ також 

пройшла відкрита лекція Сергія  

Ігоровича та його аспіранта Пауля 

Бронінгера, в ході якої вони розпо-

віли про університет Кайзерслау-

терна, детально зупинилися на 

своїй діяльності, напрямках співро-

бітництва з ДонНТУ, а по закінченні 

– відповіли на запитання та закли-

кали молодь до активної роботи. 

Катерина Щербакова, фахівець 

редакційно-видавничого відділу 

науковими центрами й установами, 

керує щорічним стажуванням сту-

дентів і аспірантів з Великобри-

танiї, Нiдерландiв, Швейцарії, Ук-

раїни, Болгарії, Росії, Китаю тощо. 

Особливо вагому роботу веде у 

галузі співпраці з вишами України, 

насамперед – з Донецьким націо-

нальним технічним університетом 

у питаннях щодо організації та 

проведення стажування і науко-

вих досліджень студентів, магі-

стрів, аспірантів і співробітників у 

галузі механіки дискретних мате-

ріалів сучасного хімічного маши-

нобудування та хімічної технології. 

Спрямованість наукової роботи 

професора Антонюка  доволі 

широка: контактна механіка та 

динаміка руйнування частинок і 

агломератів; фільтрування рі-

дин і газів; агломерація, грану-

ляція та нанесення покриттів у 

псевдозрідженому шарі; моде-

лювання обчислювальної гідро-

динаміки багатофазних потокiв.  

Сергій Ігорович має ряд відзнак 

за наукову діяльність. За його під-

тримки у 2009 poці мiж двома уні-

верситетами (TUHH і ДонНТУ) бу-

ли засновані два спільні науково-

дослідницькі проекти за темами  
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Як ви знаєте, нещодавно в Покровську відкрився відкритий вуличний  

простір «Залізняк» - місце, де громадські активісти та мешканці міс-

та можуть проводити  різноманітні культурні заходи та зустрічі, 

майстер-класи та семінари. 

Створила його команда волонтерів проекту «Метамісто. Схід», а допомагали 

небайдужі місцеві мешканці, активісти, військові та студенти. Своє натхнення 

архітектори проекту черпали в індустріальному минулому та сьогоденні міста: 

при будуванні простору було використано металеве арочне кріплення, що бу-

ло надане шахтоуправлінням «Покровське». Таким чином, шахтне кріплення 

отримало друге життя та новий зміст. 

За словами одного з творців простору Віти Базан, з’явилась така собі «індус-

тріальна капличка для культурних служінь, острівець нових можливостей для 

громади». 

Першим заходом на відкритті стала виставка робіт місцевого фотогра-

фа-документаліста Марка Залізняка, ім’ям якого й назвали простір.  

Наші студенти теж допомагали при здійсненні будівельних робіт, а студент-

ське самоврядування вже проводило свої засідання на новій платформі та об-

говорювало можливості її спільного використання з місцевими активістами. 

У подальших планах – проведення пізнавально-розважальних ігор, перегляд 

документального кіно та майстер-клас гри на гітарі. 

Галина Лисенко, 

начальник підрозділу з організації виховної роботи студентів 

Активна молодь 

Восьмого вересня розпочався  

                                другий сезон Української хокейної 

   ліги. На льодовій арені «Альтаїр» 

зустрілися минулорічні фіналісти – хокейні клуби 

«Донбас» і «Кременчук». Близько п’ятдесяти студе-

нтів Донецького національного технічного уні-

верситету та Індустріального інституту за 

запрошенням клубу вирушили до Дружківки, щоб  

підтримати рідний клуб у матчі-відкритті. 

Гра була видовищною та захоплюючою: ведучи в 

рахунку, з перевагою у дві шайби, донеччани досягли 

підсумкової перемоги. Але найкраще про спортивне 

протистояння розкажуть наші вболівальники. 

Рамін Ахмедов, аспірант, викладач ФКІТАЕР: 

«Я можу назвати себе вболівальником зі стажем: я 

відвідував арену «Лідер» ще в Донецьку на іграх мо-

лодіжної ліги, а зараз ці гравці вже входять до основ-

ного складу команди «Донбасу». Щодо гри, то я впер-

ше спостерігав за матчем із фан-зони. Було трохи не-

звично, тому що борт прозорий і таке відчуття, що 

гравці зараз опиняться в гущі вболівальників! Було 

дуже драйвово та цікаво, але прохолодно, тому гаря-

чий чай під час перерви користувався підвищеним  

попитом! Дякую клубу за комфортну поїздку на матч! 

Нехай кличуть ще – із задоволенням приїдемо!» 

Анна Кошовець, студентка: «Я дивилася, вбо-

лівала, отримувала колосальне задоволення від гри, 

від напруження пристрастей, що розгорталися на   

 

льоду. Моє завдання на перший раз – максимально 

сконцентруватися на грі. Дивитися одночасно на лід, 

на сектори, інформаційне табло. Мені дуже сподоба-

лася гра. «Донбас» переміг, і я цьому рада.» 

Анастасія 

Л а б у з о в а , 

студентка:  

«Матч був ду-

ж е  ц ікавий , 

особливо пер-

ший  пер іод,  

коли наша ко-

манда вирва-

лася вперед,  

закинувши шайбу супернику. На той момент емо-

ції переповнювали. На льодовій арені було багато  

вболівальників, які підтримували наших гравців різни-

ми кричалками. У нас були гідні суперники, вони доб-

ре трималися, тому було цікаво спостерігати за такою 

захоплюючою грою. Найбільші емоції відчувалися на-

прикінці гри, коли наші хлопці вирвали перемогу з 

рахунком 5:3». 

Тож, хотілося б щиро подякувати ХК «Донбас» за 

надану можливість бути присутніми на відкритті сезо-

ну, адже політехніки відчули себе однією сім’єю  на 

льодовій арені «Альтаір». Сподіваємося, такі запро-

шення на домашні матчі стануть доброю традицією. 

Маргарита Біленська, ст. гр. УПЕПм-16 
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  У кінці вересня в Києві відбувся дорадчий моніторинг 

результатів реалізації проекту  ЄС Темпус IV RETHINK 

“Reform o f  Educat ion  THru INternat iona l  Knowledge  

exchange”, партнером якого є ДонНТУ. 

Від університету результати проекту презентували Євген 

Збиковський, керівник проекту RETHINK від ДонНТУ, та Ірина 

Швець, проректор з міжнародних зв’язків. У моніторингу взя-

ли участь представники Національного Еразмус+ Офісу в 

Україні (НЕО): Світлана Шитікова, керівник Офісу, Оксана 

Турчаніна, координатор проекту з боку ЄС, професор Ліса-

бонського університету, Любов Щітка, заступник начальника 

Управління міжнародного співробітництва  та європейської 

інтеграції МОН України, партнери з Донбаської націо-

нальної академії архітектури та будівництва.  

З доповіддю про 

результати виконання 

проекту в Донецькому 

національному техніч-

ному університеті ви-

ступив Є. Збиковсь-

кий. Основним  ре-

зультатом проекту  

стало впровадження в 

ДонНТУ програми подвійних дипломів на підставі угод із про-

відними університетами Європи: Університетом Ла-Корунья 

(Іспанія) та Політехнічним інститутом Лейрії (Португалія). 

Першою «ластівкою» за цією програмою став успішний 

захист у грудні 2016 року магістерської роботи Єлизаветою 

Древаль, студенткою факультету машинобудування, екології 

та хімічних технологій, що відбувся в Університеті  Ла-

Корунья. Магістерська робота була виконана під керівницт-

вом докторів іспанського Університету Мойсеса Лопеса та 

Соледад Лоренцо. 

Під час моніторингу було досягнуто домовленості щодо 

продовження співпраці за програмами академічної мобільно-

сті студентів і викладачів. Останні, до речі, будуть мати мож-

ливість стажуватися в європейських університетах, а та-

кож викладати дисципліни, передбачені цими програмами. 

Керівництво Національного Еразмус+ Офісу в Україні 

високо оцінило результати команди проекту ДонНТУ, яка 

продемонструвала не тільки високий рівень кваліфікації 

викладачів у справі підготовки магістрів, а також можли-

вість реалізації програм подвійних дипломів разом із єв-

ропейськими вишами. 

Незважаючи на закінчення проекту, програма  подвій-

них дипломів буде продовжуватися в ДонНТУ, а парт-

нерські зв’язки та співпраця знайдуть свій розвиток у нових 

програмах і проектах Європейського Союзу на підставі 

укладених угод між ДонНТУ та європейськими універси-

тетами-партнерами про освітню та наукову співпрацю.  

Ірина Швець, проректор з міжнародних зв’язків  

 

З 15 по 17 вересня 2017 року у Варшаві 

відбувся 7-й Міжнародний конгрес науков-

ців Білорусі. Окрім білоруських дослідни-

ків, у Конгресі взяли участь більше 500 

науковців з Польщі, Литви, інших країн 

ЄС, США та України. 

Конгрес був ініційований як щорічна зу-

стріч білоруських та іноземних науковців, екс-

пертів, аналітиків, представників громадянсь-

кого суспільства та державних установ. Вже 

кілька років поспіль цей форум проводиться 

за межами Білорусі. Конгрес поєднує тради-

ційні академічні підходи та публічні дискусії на 

тему актуальних проблем політики, культури, 

освіти, науки та суспільства, а також регіо-

нальної та міжнародної співпраці. 

Викладачі кафедри мовної підготовки  – 

Оксана Попова та Ганна Піскурська – отри-

мали запрошення та взяли участь у Конгресі. 

Доповіді наших колег були присвячені акту-

альним проблемам професійної освіти май-

бутніх фахівців. 

Презентації ДонНТУ в панелі «Освіта і на-

ука» викликали зацікавленість іноземних  

колег і супроводжувались жвавою дискусією. 

Участь у Конгресі стала прекрасною мож-

ливістю для обміну думками й ідеями та для 

встановлення неформальних контактів. Було 

дуже корисно познайомитись і поспілкуватись 

з колегами із різних країн, дізнатися про їх 

науковий досвід і поділитися своїм. Плідна 

співпраця з колегами зарубіжних вишів нади-

хає на розробку нових навчальних та дослід-

н и ц ь к и х   

проектів. 

   Сама подо-

рож до Вар-

шави вияви-

лася д у ж е  

ц ікавою та  

різноманіт-

ною.  Хоча  

Польща є  

нашим географічним сусідом і історія наших 

країн дуже тісно пов’язана, але, відвідуючи 

Варшаву, можна зрозуміти, наскільки ми різні. 

Неможливо не закохатись у це стародавнє 

і, водночас, дуже сучасне місто, відкрите для 

гостей із усього світу. Дуже радимо усім на-

шим друзям і колегам завітати до Варшави, 

скориставшись усіма перевагами безвізу.  

Оксана Попова, Ганна Піскурська, 

викладачі кафедри мовної підготовки 

 Міжнародне співробітництво 
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Наукова робота 

Протягом 19-20 вересня 2017 р. у Донецькому 

національному технічному університеті провідні 

науковці, практики та студенти в галузі ІТ зібра-

лися на VII міжнародну науково-технічну конферен-

цію «Моделювання та комп’ютерна графіка».  

Метою заходу був роз-

гляд інноваційних методів, 

алгоритмів, технологій і 

засобів побудови та за-

стосування сучасних сис-

тем моделювання та візу-

алізації в науці, техніці та 

освіті, а також сприяння 

активному обміну досвідом спеціалістів цієї галузі. 

Дев’ятнадцятого вересня за участі науковців Дон-

НТУ, студентів, співробітників і запрошених гостей з 

інших вишів України відбулося пленарне засідання 

конференції. Учасники зацікавлено слухали та ак-

тивно обговорювали представлені доповіді. Після цього 

паралельно працювали три секції: «Моделювання сис-

тем», «Комп’ютерна графіка та візуалізація в ігрових 

додатках», «Моделювання систем і об’єктів промис-

лової автоматизації». 

Двадцятого вересня конференція продовжила свою 

роботу. У цей день були проведені дві секції. Секція 

«High Performance Computing (HPC) and Parallel  

Simulation Technology (ParSimTech)» проходила в Києві 

в Інституті проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. 

Пухова НАН України за участі українських науковців і 

німецьких партнерів  ДонНТУ. В Покровську всі бажаючі 

змогли взяти участь у засіданні за допомогою віде-

озв’язку. В ході засідання пройшла церемонія вручення 

диплому почесного доктора ДонНТУ Штефану Веснеру, 

професору, директору комунікаційно-інформаційного 

центру Ульмського університету. 

У другій половині дня працювала завершальна сек-

ція конференції «Гейм-дизайн і створення ігрових до-

датків», організована за підтримки гранту Erasmus+ 

“GameHub: University-enterprises cooperation in game 

industry in Ukraine”. Її робота розпочалася з підписання 

договору про співпрацю між ДонНТУ та IT-компанією 

QuartSoft (м. Краматорськ) в напрямку підготовки висо-

кокваліфікованих фахівців для комп’ютерної індустрії 

України, після чого співробітники компанії виступили із 

рядом доповідей. 

За матеріалами конференції видано збірник. 

Електронна версія розміщена на сайті конференції 

(mkg.donntu.edu.ua). 

Євген Башков, проректор з наукової роботи  

 

У рамках конференції «Моделювання та 

комп’ютерна графіка» із доповіддю «Засто-

сування нейронних мереж у комп’ютерному 

баченні в умовах машинобудівної галузі» ви-

ступив випускник фулбрайтівської програми, 

інженер-дослідник Samsung Research Center 

Ukraine Артем Гавриш. 

Окрім безпосередньої участі у пленарному 

засіданні, для студентів, аспірантів і виклада-

чів Донецького національного технічного уні-

верситету він провів лекцію-презентацію мож-

ливостей і особливостей Програми імені Фул-

брайта в Україні, консультаційних центрів 

EducationUSA таі Посольства США. 

Захід відбувся у рамках проекту «У продо-

вження фулбрайтівського досвіду: академічні 

та культурні обміни між університетами Украї-

ни», присвяченого святкуванню 25-річчя вста-

новлення дипломатичних відносин між Украї-

ною та США та 25-річчя діяльності Програми 

академічних обмін ів  імен і  Фулбрайта  

в Україні. 

Заснована на ідеї взаємодії, взаєморо-

зуміння та поваги до різноманіття світу, нара-

зі Програма успішно функціонує в 155 країнах 

світу. За час її існування в Україні, розпо-

чинаючи з 1992 року, більше 750 українців 

навчалися, стажувалися та проводили до-

слідження в США. У свою чергу, більше 400 

американців викладали в українських вишах і 

займалися науковою діяльністю в Україні. 

Загалом, в ході зустрічі учасники задавали 

гостю найбільше питань щодо того, як пра-

вильно сформувати заявку на участь і які з 

них є перспективними, на що варто звернути 

особливу увагу при поданні документів, в яких 

вишах можливо проходити стажування та ін.. 

Наостанок пан Артем наголосив на термі-

нах подачі заявок, побажав присутнім успіхів і 

вдачі на шляху підкорення нових вершин. 

Катери-

на Щер-

бакова, 

фахівець 

редак-

ційно-

видав-

ничого 

відділу 
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 КІЦ. Асп ірантка  Н. Гуськова 

мала науковий візит у березні 

2017 р. як стипендіатка DAAD. 

Професор Веснер був гостем 

ДонНТУ в 2010 р. при підготовці 

заявки на проект TEMPUS, ви-

ступав із доповідями на міжнаро-

дних конференціях «Моделюван-

ня-2012» у Києві й «Моделюван-

ня та комп’ютерна графіка – 

2017» у ДонНТУ. 

Зважаючи на заслуги профе-

сора Штефана Веснера як прові-

дного вченого в області парале-

льних обчислень, математичного 

моделювання та розподілених 

комп’ютерних систем, беручи до 

уваги його вагомий внесок у роз-

будову всебічної співпраці ДонН-

ТУ зі Штуттгартським і Ульмським 

ун іверситетами, к а ф е д р а  

комп’ютерної інженерії та вчена 

рада факультету КНТ запропону-

вали обрати Штефана Веснера  

почесним доктором До-

нецького національного 

технічного університету. 

Присутні на церемонії  

нагородження проректор з 

міжнародних зв’язків Ірина 

Швець, завідувач кафедри 

комп’ютерної інженерії 

Володимир Святний, док-

торант кафедри комп’ю-

терної інженері ї  Олек-

сандр Мірошкін і наші ко-

леги з Німеччини  щиро 

привітали почесного про- 

фесора ДонНТУ та наголосили 

на важливості подальшого розви-

тку міжнародного партнерства. 

Бажаємо професору Штефану 

Веснеру подальших наукових до-

сягнень, творчих успіхів і нат-

хнення! Завжди раді бачити Вас у 

Донецькому національному тех-

нічному університеті! 

Ірина Швець,  

проректор з міжнародних 

зв’язків ДонНТУ 

 

членом ряду програмних комі-

тетів конференцій, симпозіумів 

і семінарів світового рівня. 

Під його керівництвом прово-

дяться регулярні семінари та ро-

бочі зустрічі розробників і корис-

тувачів паралельних систем в 

Ульмі, Штуттгарті та інших містах 

Німеччини. 

За сприяння професора Вес-

нера реалізовано дослідні зразки 

розподіленого паралельного мо-

делюючого середовища з теле-

доступом до ресурсів HLRS і КІЦ, 

проводяться подальші дослі-

дження ефективності парале-

льних симуляторів, розробки 

проблемно-орієнтованих па-

ралельних моделюючих се-

редовищ  та їх  інтеграція  з  

CLOUD-інфраструктурами. 

З 2006 р. професор Веснер 

активно співпрацює з факуль-

тетом  комп’ютерних  наук і 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технологій ДонНТУ. За його 

сприяння відбулася передача 

кафедрі комп’ютерної інжене-

рії паралельної обчислюваль-

ної системи NEC (2009). 

Завдяки активній підтримці 

Штефана Веснера кілька магіст-

рів і аспірантів ДонНТУ отримали 

стипендії та стажування  від 

DAAD. Так, завдяки його сприян-

ню аспірант В. Кушнаренко про-

ходить наукове стажування в  

 

Зарубіжне партнерство 

 

З 18 по 24 вересня у ДонНТУ 

проходила VII Міжнародна науко-

во-практична конференція «Мо-

делювання і комп’ютерна графі-

ка». Секція «High Performance  

Computing (HPC) and Parallel 

Simulation Technology (ParSim-

Tech)» проходила в Києві в Ін-

ституті проблем моделювання 

в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН 

України за участі українських 

науковців і німецьких колег. 

Значною подією під час кон-

ференції стала урочиста церемо-

нія нагородження дипломом по-

чесного професора ДонНТУ Ште-

фана Веснера, професора Ульм-

ського університету, доктора-ін-

женера, директора інституту уп-

равління інформаційними ресур-

сами та Комунікаційно-інформа-

ційного центру (КІЦ) Ульмського 

університету, наукового керівника 

університетської мережі землі 

Б а д е н - В ю р т е м б е р г  

(Німеччина). 

Завдяки науковій та 

організаційній діяльнос-

ті професора Веснера 

Університет Ульм зай-

має чільне місце серед 

провідних науково-тех-

нічних центрів Європи в 

галузі теорії й практики 

надпродуктивних па-

ралельних обчислень і 

моделювання динаміки 

складних систем як за 

науковими результатами, так і 

у сфері підготовки інженерних і 

наукових кадрів. 

Професор Веснер має понад 

150 публікацій, серед яких – мо-

нографія, статті у провідних жур-

налах світу, доповіді на міжна-

родних наукових конференціях. 

Професор Веснер активно спіл-

кується та співпрацює з науковим 

світом сучасної інформатики та 

сфер її застосування. Так, він є  
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Чотирнадцятого вересня  

2017 р. у Донецькому національ-

ному технічному університеті 

навчальний центр ДП «FESTO» 

провів семінар «Сучасна промис-

лова пневматика: електричні та 

електронні системи управління 

пневматичними елементами». 

Головною особливістю цього за-

ходу була презентація обладнання 

електропневматики «FESTO», яке 

було придбано університетом для 

новітньої лабораторії з мехатронних 

систем. Завдяки цьому викладачі, 

аспіранти та студенти отримали уні-

кальну можливість проводити екс-

периментальні наукові дослідження 

на сучасному обладнанн і , що є 

єдиним в Донецькій області. 

За інформацією ФМЕХТ 

 

Зв’язки з роботодавцями 

Протягом 12-15 вересня 2017 р. делегація До-

нецького національного технічного університету 

у складі доцентів факультету машинобудування, 

екології та хімічних технологій І.В. Кутняшенка, 

А.А. Топорова, П.В. Трет'якова, Д.О. Довгаля взя-

ла участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасні технології промислового 

комплексу-2017», що проходила на базі Херсонсь-

кого національного технічного університету. 

За результатами роботи конференції Д.О. Дов-

галь і А.М. Сурженко були відзначені сертифікатом 

за кращу доповідь на секції «Дослідження кіне-

матичних змін кутів різання інструменту плане-

тарно-дискових виконавчих органів породоруй-

нувальних машин». 

Окрім участі у пленарному засіданні та виступів 

із доповідями, представники команди ДонНТУ  

відвідали підприємства Херсонської області: Бери-

славський машинобудівний завод і ПАТ «Дім ма-

рочних коньяків «Таврія». 

Варто відзначити, що у 

процесі виробництва ПАТ 

«Дім марочних коньяків 

«Таврія» задіяні фахівці з 

більшості спеціальностей, за якими ДонНТУ готує 

фахівців: хіміки-технологи, 

електромеханіки, фахівці  з автоматизації ви-

робництва, механіки, фахівці з якості продукції, 

менеджери, маркетологи та ін. 

Тим не менше, обидва підприємства гостро 

відчувають нестачу кваліфікованих кадрів, тож, 

випускникам університету є, над чим подумати. 

Денис Довгаль, доцент кафедри прикладної 

механіки та матеріалознавства 

 

Двадцять п’ятого вересня 2017 р. в Донецькому націона-

льному технічному університеті пройшла презентація про-

грами групи ДТЕК із взаємодії зі студентами ДонНТУ.  

Зокрема, перед студентами виступили представники трьох 

збагачувальних фабрик, що входять до групи ДТЕК: ЦОФ «Добро-

пільська», ЦОФ «Жовтнева» та ЦОФ «Курахівська». 

Після перегляду ознайомчого 

відеоролику про діяльність ком-

паній доповідачі детально зупи-

нилися на розгляді програми 

співробітництва зі студентами, 

на його сутності, особливостях і 

етапах. Серед іншого, слухачі 

дізналися про підтримку молоді 

з боку п ідприємства  під час 

дипломування, про специфіку стипендіального забезпечення 

та особливості подальшого працевлаштування. 

Представники ЦОФ активно закликали молодь навчатися , 

розвиватися й взагалі не боятися розпочинати свій трудовий шлях 

із простих робочих спеціальностей, наголошуючи на тому, що тіль-

ки так можна в повній мірі дізнатися про всі тонкощі виробництва.  

По закінченні заходу зацікавлені студенти мали змогу більш де-

тально розпитати гостей про ті чи інші аспекти працевлашту-

вання на одній із збагачувальних фабрик, задати запитання 

та заповнити анкети. Також на рівні переговорів із керівницт-

вом вишу були укладені попередні домовленості щодо органі-

зації екскурсій на представлені підприємства та щодо коорди-

нації подальшої співпраці між ДонНТУ та ДТЕК. 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 
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Нові можливості 

Що не кажіть, а ми з вами - мешканці 

інформаційного століття. Погодьтеся: 

технології все-таки тісно сплелися з 

нашим з вами життям. 

Ранок ми починаємо з перевірки своєї 

пошти, впродовж дня ми використовуємо 

різні додатки для того, щоб замовити со-

бі квитки на потяг або знайти рецепт ек-

зотичної страви, викладаємо фотографії 

в Instagram, публікуємо різні твіти та пос-

ти, врешті-решт, просто спілкуємося у 

соцмережах. 

Але ж у технологій є і зворотна сторо-

на медалі. Ті ж самі соцмережі керуються 

не менш потужним і сучасним обладнан-

ням, чим користуємося ми з вами. А про 

глобальні наукові лабораторії або кос-

мічні проекти НАСА я взагалі мовчу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет комп’ютерно-інтегрованих 

технологій, автоматизації, електроінже-

нерії та радіоелектроніки ДонНТУ не за-

лишився осторонь технічної модернізації. 

Так, влітку до університету надійшла 

партія сучасних комп’ютерів, завдяки чо-

му на факультеті КІТАЕР було облашто-

вано нову комп'ютерну лабораторію. По-

тужне обладнання допоможе студентам 

розібратися в найскладніших процесах, 

провести точні розрахунки, запрогра-

мувати комп'ютери на складні операції. 

Її планують залучити до вивчення дис-

циплін з комп’ютерно-інтегрованих тех-

нологій, програмування, моделювання, 

мікропроцесорної техніки, а також – для 

курсового та дипломного проектування. 

Тож, лабораторія 3.222 вже працює 

й готова допомогти вам у навчальному 

процесі. 

Сергій Білянський, ст. гр. СУА-15 

 

 

 

 

 

 
 

Протягом 27-28 вересня 2017 року в Науковій бібліо-

теці Михайла Максимовича Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка  проходив мас-

штабний Всеукраїнський фестиваль інновацій. 

Мета заходу – популяризація розробок вітчизняних вчених 

й інноваторів, а також залучення інвесторів до фінансування 

впровадження новітніх розробок. 

Так, основна частина фестивалю була присвячена кон-

курсу стартапів у сфері економічних і соціальних інновацій. 

Студенти та викладачі Донецького національного тех-

нічного університету також взяли участь у заході. Зокре-

ма, ними були представлені наступні проекти: 

- Мікропроцесорна система віддаленого моніторингу 

та керування параметрами мікроклімату агропромисло-

вих об'єктів із захищеними ґрунтами (експериментальний 

зразок вимірювача із використанням прогресивних мережних 

технологій і проведення його натурних випробувань на захи-

щеному ґрунті. Керівник проекту – І.С. Лактіонов, доцент ка-

федри електронної техніки ФКІТАЕР); 

- Інтерактивна лампа з функцією відео-няні для роз-

витку дітей CLOUDY (оригінальна лампа у вигляді хмари для 

раннього розвитку дітей з функцією відео-няні. Керівник про-

екту - Сергій Нагорний, студент ФКІТАЕР); 

- Цілодобовий моніторинг параметрів стану здоров’я 

людини SMARTCARE (забезпечення можливості цілодобо-

вого моніторингу параметрів стану здоров’я людини за допо-

могою портативної електроніки та сучасної ІТ- та телеком-

інфраструктури; інформування відповідальних осіб або 

медичні установи у випадку виникнення критичних ситуацій. 

Керівник проекту – Г.В. Ступак, старший викладач кафедри 

автоматики та телекомунікацій ФКІТАЕР); 

- Алгоритм регулювання інтенсивності та кольору  

освітлення ROADSSL (застосування унікального алгоритму 

регулювання інтенсивністю та кольором освітлення на доро-

гах залежно від зовнішніх чинників. Керівник проекту – Богдан 

Самойлович, студент ФКІТАЕР); 

- Мобільний додаток  

«CGINFO» (система інформу-

вання міської влади щодо про-

блем мешканців міста та поза-

штатних ситуацій. Г.В. Ступак, 

старший викладач кафедри АТ, 

Валентин Хаст (СЕО), студент ФКІТАЕР). 

І хоча проекти, на жаль, не стали переможцями, мо-

лодь гідно представила університет і в цілому виглядала 

дуже достойно на фоні інших вишів. 



10 стор.                                     «ДОНЕЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІК»                  жовтень 2017 
  

Спортивні новини 

З нагоди святкування Дня фізичної культури та 

спорту в м. Краматорськ відбулося урочисте зіб-

рання та нагородження кращих керівників навчаль-

них закладів і працівників спортивної сфери Донець-

кої області. Відвідали захід і представники Донець-

кого національного технічного університету.  

Так, грамотами за сумлінну плідну працю, високий 

професіоналізм, вагомий внесок у розвиток і популяриза-

цію фізичної культури в Донецькій області та з нагоди 

відзначення Дня фізичної культури та спорту були наго-

роджені Світлана Миколаївна Романій, викладач фізичної 

культури ДонНТУ, Галина Володимирівна Лисенко, нача-

льник підрозділу з організації виховної роботи студентів, і 

Ярослав Олександрович Ляшок, ректор університету. 
 

Двадцять  восьмого 

в е р е с н я  у  в е л и к і й  

спортивній залі ДонНТУ 

відбувся безкоштовний 

майстер -клас  з фіт-

несу  з  е л е м е н т а м и  

зумби від спортивного 

тренера Анни Негоди. 

Зумба – це запальне танцювальне тренування на 

основі латинських ритмів, що допомагає людині не тільки 

отримати чудову фізичну форму, а й зарядитися позитив-

ними емоціями. Основна її мета – опрацювати макси-

мальну кількість м'язів, при цьому не виснажуючи вас  

неодноразовими повторами тривіальних вправ. 

Що ж до безпосередньо тренування, студентки  та 

співробітниці ДонНТУ, озброївшись гарним настроєм  

і взаємопідтримкою, бадьоро та завзято відтворювали 

рухи, які показувала тренер. І навіть той факт, що не все 

вдавалося одразу, не міг зупинити дівчат. Тому зовсім не 

дивно, що час тренування проминув дуже швидко, за-

лишивши по собі приємну втому та заряд бадьорості.  

По закінченні ми запитали учасниць про їх вра-

ження від майстер-класу. 

Ірина Кузьменко, ст. гр. ТКС-14 (ФКІТАЕР): «Все 

було жваво, активно, позитивно. Дуже всім рекомен-

дую як чудовий засіб боротьби з осінньою хандрою». 

Вікторія Луценко, ст. гр. МІТ-16 (ФМЕХТ): «Все 

було круто, весело. Враження дуже гарні. Чудова ат-

мосфера та доброзичливе ставлення».  

Як бачимо, зумба - це ідеальне поєднання ефективно-

го спорту й танцю. Тож, якщо ви хочете підтягнути тіло, 

попрацювати над ритмом і зарядитися позитивними емо-

ціями, то обов'язково спробуйте цю відому у всьому світі 

фітнес-програму. 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 

 

 

Протягом 19-21 вересня в Краматорську 

проходив чемпіонат Донецько ї  області  з 

футболу серед студентів ВНЗ І І І - ІV  рівнів 

акредитації. 

Збірна команда 

ДонНТУ та Індуст-

ріального інституту 

також долучилася 

до змагання. Про 

перебіг подій, що 

в ідб увалися  на  

стадіоні «Блюмінг», коротко розповів Артем 

Андросян, студент факультету КНТ, капітан 

збірної команди ДонНТУ-ІІ. 

«У півфінальному матчі шляхом жеребкуван-

ня нам випало грати з Донбаським педагогіч-

ним університетом (м. Слов'янськ). Після невда-

лого першого тайму гравці нашої збірної зібрали-

ся та продемонстрували серйозну боротьбу, але 

досягнути позитивного результату не вдалося. 

Наступного дня на команду ДонНТУ чекав по-

єдинок з медичним університетом за третє місце. 

Вже з перших хвилин ми контролювали хід гри та 

змогли організувати мінімальну перевагу над су-

перником. У матчі за перше місце зійшлися 

ДДМА (м. Краматорськ) і Донбаський педагогі-

чний університет. Машинобудівельники показали 

впевнену гру та цілком заслужено посіли перше 

місце в турнірній таблиці змагань». 

З нагоди Міжнародного дня студентського 

спорту в університеті пройшла дружня зустріч 

з баскетболу та волейболу між студентами та 

ветеранами спорту. До студентської збірної 

увійшли хлопці з ДонНТУ та Індустріального ін-

ституту, а команда ветеранів продемонстру- 

вала сталий склад. 

Спочатку в ід і гра-

ли  волейбол. За резуль-

татами двох партій пе-

ремогу одержала збірна 

ветеранів спорту. Після 

невеликої перерви міні-

змагання продовжилося.  

У матчі з  баскетболу  команди змагалися про-

тягом чотирьох періодів і в напруженій боротьбі з 

мінімальним розривом (44 : 41) перемогла вже 

студентська збірна. До речі, в ході обох ігор учас-

ників активно підтримували вболівальники, а по 

закінченні спортсменам вручили грамоти. 
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Яскраві враження 

Учетверте Київський офіс ін-

ституту Кеннана, громадська орга-

нізація «Українське Фулбрайтівське 

Коло», Програма академічних обмінів  

імені Фулбрайта за сприянням відді-

лу культури та преси Посольства 

США в Україні проводить для студе-

нтів переміщених із зони АТО уні-

верситетів України Школу лідерст-

ва та демократії, до організації якої 

також долучився Донецький націо-

нальний університет імені В. Стуса. 

Ця яскрава та незабутня подія 

тривала лише тиждень, з 23 до 27 

вересня, проте залишила по собі 

таку кількість вражень, емоцій і 

цінних думок для її учасників, яких 

вистачить на весь рік уперед.  

Школа лідерства та демократії до-

зволила зібрати під дахом конгрес-

готелю «Пуща» найкращих студентів і 

провідних викладачів, громадських  

діячів, дослідників з України та США 

задля плідного навчання, розвитку 

лідерських навичок, публічного спіл-

кування, проведення семінарів і дис-

кусій щодо процесу демократизації, 

реформи державного управління  піс-

ля Євромайдану, корупції. 

Досить важко, насправді, коротко 

розказати про неймовірно насичений 

інформацією, теплими знайомствами 

та пам’ятними подіями тиждень. Учас-

ники цього унікального навчального 

заходу в перший день школи мали 

змогу послухати лекції та взяти 

участь у дискусії з Ю. Теміровим, де-

каном історичного факультету ДонНУ 

ім. В. Стуса, М. Мінаковим, доцентом 

кафедри філософії та релігієзнавства 

Києво-Могилянської академії, дослід-

ником історії Модерності та постра-

дянських ідеологій, М. Прихненко, 

аспірантом ДонНУ ім. В. Стуса. 

На другий день було підготовлено 

цікаву лекцію Володимира Дубовика 

«Теорія міжнародного конфлікту та  

уроки для України» та настільна 

кооперативна гра-симулятор «Світ 

громад», яку презентував її співав-

тор Тарас Тимчук. 

Наступного дня Олена Чуйко, док-

тор психологічних на ук , провела 

захоплюючий тренінг з лідерства, ко-

мандоутворення та управління проек-

тами, який допоміг багатьом учасни-

кам віднайти у себе лідерський по-

тенц іал,  а  ввечер і  О .  Дем ’янч ук  

презентував книжку Мойсеса Наїма 

«Занепад влади». 

Передостанній день було присвя-

чено проблематиці корупції в Україні, 

яку детально розкрила О. Нестеренко, 

співавтор законопроекту «Про захист 

викривачів», а також у цей день аме-

риканський журналіст Ян Бейтсон про-

вів майстер-клас з англійської мови. 

На останній день нашого перебу-

вання у Києві було підготовлено дуже 

насичен у програм у: презентацію 

програми академічних обмінів ім. Фул-

брайта та грантових програм відділу 

культури та преси Посольства США в 

Україні, лекцію О. Мацуки, зустріч із 

Наталією Заболотною, засновни-

ком фундації Арт Юкрейн, директором 

Мистецького Арсеналу, та американ-

ським аташе з питань культури Шоном 

Охарою, зустріч із депутатом Ганною 

Гопко, а також екскурсію Верховною 

Радою України. 

Участь у  

Школі лідерс-

тва та демок-

ратії дала ме-

ні змогу поз-

найомитися з 

м о л о д и м и , 

натхненними 

та амбіційни-

ми студента-

ми, наштовх- 

нула мене на роздуми стосовно свого 

власного життя: що я роблю, навіщо, і 

що на мене чекає попереду. Я знайш-

ла для себе життєві орієнтири, зроби-

ла цінні висновки щодо себе як особи-

стості та як лідера. І, головне, особис-

то зустріла багато талановитих та 

ідейних людей, які надихають мене  

своєю діяльністю до руху – руху назу-

стріч змінам, викликам і успіху.  

Особливо хочеться подякувати Ка-

терині Смаглій і Максиму Косянчуку за 

організацію Школи на високому рівні. 

Ірина Коваленко, ст. гр. СОЦ-15 

Останній тиждень ве-

ресня в Донецькому на-

ціональному технічному 

університеті завжди ці-

кавий. Він так і назива-

ється – «Запальний ве-

ресень» і присвячується 

Всеукраїнському дню біб-

ліотек, що відзначаєть-

ся щорічно 30 вересня. 

Протягом тижня прохо-

дили зустрічі–знайомства 

й екскурсії бібліотекою для 

першокурсників, кожної 

великої перерви користу-

вачам презентували бук-

трейлери нових книг, що 

надійшли до бібліотеки, 

аспіранти першого року 

навчання відвідали се-

мінар з культури акаде-

мічного письма. 

Читачі, які відвідували 

бібліотеку протягом цих 

днів, мали змогу робити 

селфі у найпотаємніших  

лабіринтах бібліотечних 

сховищ і брати книги «на 

вагу». А ще вдячні читачі 

писали привітання у ча-

рівну скриньку. Ось одне 

з них:  

«Коли відлітають лелеки 

У теплі, далекі краї, 

Святкують День бібліо-

теки 

Шановні колеги мої. 

І скромні, і добрі, і щирі, 

Відкриті серця для людей. 

Бажаю вам щастя і миру, 

І здійснення всіх ваших 

мрій!» 

Ганна Петрова, 

директор НТБ ДонНТУ 
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Талановита молодь 

За всю історію розвитку спорту світ поба-

чив значну кількість його видів і стилів. Від 

важкої атлетики – до гімнастики, від кінських 

перегонів – до веломарафонів, від ігор з м’ячем 

– до ігор із шайбою… Однак, є один вид спорту, 

який зібрав довкола себе багато критики та 

суперечень. Хтось вважає його жорстоким, ін-

ші ж, навпаки,  прагнуть спробувати себе  

в ньому та перевірити себе на міцність. 

І все це – про кікбоксинг. Він прийшов до нас 

із 60-х років минулого сторіччя й вже завоював 

масу прихильників. Семмі Схілт, Алестер Ове-

рім, Бадр Харі… Для когось – це всього-на-

всього імена, а  хтось бачить у цих людях куми-

рів і об’єктів для наслідування. 

Один зі студентів Донецького національного 

технічного університету Ігор Бушуєв (факультет 

КІТАЕР, група ЕЛК-17) у свої 17 років переміг на 

чемпіонаті Донецької області з кікбоксингу, що 

проходив у м. Курахово 23 вересня 2017 р., го-

товий поділитися враженнями від перемоги.  

– Ігорю, вітаю. Скажи, в якому віці ти почав 

займатися спортом? 

Доброго дня! Інтерес до спорту в мене з’явився 

ще в дитинстві – у 9 років. Із саме з того часу спорт 

став невід’ємною частиною мого життя. 

– Вісім років – доволі тривала кар’єра. Травми 

вже траплялися? 

Загалом, за травми можна рахувати вибиті 

пальці  на руках,  п о ш к о д ж е н н я  ударних  

 

 

кісток, зламаний ніс, синці тощо. Для мене це 

вже звична справа. 

– Травми-травмами, але у спорті важливі й 

перемоги. Скільки трофеїв ти маєш?  

Всього у мене 8 медалей і 10 грамот. Вза-

галі, я брав участь у багатьох змаганнях, але 

коли був молодший, нерідко програвав. Із ві-

ком приходив необхідний досвід, тому ситуа-

ція значно покращилася. Наразі, якщо підсу-

мувати, в моєму доробку 10 змагань , де я 

займав призові місця або ж перемагав. 

– Чи є в тебе кумири, на яких хочеться 

рівнятися? 

Чесно кажучи, я вважаю, що необхідно самому 

наполегливо працювати, аби інші рівнялися на 

тебе. Однак, і для мене є особистість, яку хочеть-

ся наслідувати й навіть трохи заздрити її успіхам. 

Це Мухамед Алі, видатний боксер світу. І хоча він 

не пов’язаний із кікбоксингом, досягнення цієї 

людини цілком дають право їй бути для мене 

кумиром. 

– Кажуть, що багато хто з кікбоксерів і бок-

серів у житті зовсім не такі, як на рингу. До 

тебе це відноситься? 

Як тільки потрапляєш на ринг, одразу ро-

зумієш, що повинен викластися на повну. Ін-

шими словами, або ти, або тебе. Дуже хо-

четься довести тренеру і, в першу чергу, са-

мому собі, що я можу. 

В житті я спокійний, не люблю всілякі непоро-

зуміння, тому намагаюсь шукати компроміси. І 

б'юся, в основному, тільки на рингу. Не було та-

ких ситуацій, де довелося б розбиратися десь на 

вулиці. Все можна залагодити мирним шляхом. 

– У багатьох спортсменів є якісь прикмети, 

забобони... А чи є у тебе щось подібне? 

Особисто я вважаю, що головна прикмета для 

будь-якого спортсмена – це, передусім, віра в 

самого себе. А речі на кшталт того, з якої ноги ти 

встав сьогодні чи як увійшов в ринг - все це 

другорядне. Важливо відчути підтримку тре-

нера та близьких людей, і тоді все вийде. 

Сергій Білянський, ст. гр. СУА-15 
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Талановита молодь 

Сімнадцятого жовтня на нещодавно відкритому спортивному май-

данчику в Донецькому національному технічному університеті  прой-

шов турнір зі street workout, присвячений Дню захисника України. На-

віть доволі прохолодна погода не завадила чималій кількості студен-

тів ДонНТУ та Індустріального інституту взяти участь у змаганнях і 

показати свою фізичну міць. 

Перед початком турніру було проведено попереднє жеребкуван-

ня та детальне роз’яснення правил щодо вірного виконання вправ. 

Після цього й розпочалося головне дійство. 

Так, турнір включав в себе два види змагань: підтягування на 

поперечині та згинання та розгинання рук на брусах.  

Що ж до результатів, вони наступні: 

- підтягування на поперечині: 

1 місце – Євген Корнієнко (ДонНТУ) – 27 разів; 

2 місце – Богдан Зачек (ДонНТУ) – 24 рази; 

3 місце – Владислав Харенко (Індустріальний інститут) – 23 рази; 

- згинання та розгинання рук на брусах: 

1 місце – Євген Корнієнко (ДонНТУ) – 47 разів; 

2 місце – Ігор Бушуєв (ДонНТУ) – 45 разів; 

3 місце – Денис Панасенко (ДонНТУ) – 42 рази. 

Підводячи підсумки турніру, голова міського комітету з питань 

фізичного виховання та спорту Віктор Поліщук відзначив гарну під-

готовку хлопців, яскравим свідченням чого стали високі усереднені 

результати за всіма учасниками: підтягування – 18-20 разів, згинан-

ня та розгинання рук на брусах – 30-40 разів. 

Завершився захід церемонією нагородження переможців і призе-

рів медалями та почесними грамотами. Тож, щиро вітаємо хлопців і 

бажаємо подальших успіхів і перемог!  

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 

Молодь Донецького національного технічно-

го університету – активна й талановита. Так, 

багато хто зі студентів має чимало захоплень 

поза навчанням. Яскравим прикладом цього є сту-

дентка факультету економіки та менеджменту 

Людмила Смоланова.  

Дівчина протягом 10 років професійно займалася 

бальними танцями. Разом зі своїм братом Миколою, 

також, до речі, студентом ДонНТУ, вона ставала  

призером ряду обласних і всеукраїнських зма-

гань. Після цього Людмила захопилася сучасни-

ми напрямами (хіп-хоп, поппінг): займалася у студії, 

а також відвідувала майстер-класи відомих тан-

цівників, які приїжджали до України з Європи. 

Після переїзду до Красноармійська Людмила 

продовжила займатися хіп-хопом у спортивному 

клубі МС+. Наразі вона навчає школярок сучас-

ній хореографії й активно займається розвитком 

джаз-фанку. 

 

Маючи за пле-

чима чималий до-

свід занять  тан-

цями, дівчина з 

радістю ділиться 

ним із оточуючи-

ми. Переконатися 

в цьому змогли і 

студентки ДонНТУ, для яких був проведений 

майстер-клас із хіп-хопу та джаз-фанку. 

Дівчата уважно спостерігали за діями Люд-

мили й, у свою чергу, намагалися відтворити 

комбінації рухів і не соромилися запитувати, 

якщо у них виникали певні складнощі. Атмос-

фера заходу була дружньою, тому кінцевий 

результат – міні-танок – задовольнив усіх і 

приніс учасникам масу позитивних вражень. 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 
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Актуальні питання 

функціонування шкільної  та 

вищої освіти як основу для ре-

формування освіти в Україні. 

Увагу присутніх привернула 

доповідь Михайла Винницько-

го, доцента Національного уні-

верситету «Києво-Могилянська 

академія», що була присвяче-

на реформі підготовки в Україні 

наукових кадрів вищої кваліфіка-

ції. Учасниками дискусії також 

стали: Ярема Бачинський, дирек-

тор американських рад з між-

народної освіти, Сергій Курба-

тов, заступник голови Національ-

ного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти, Катя Вогт, 

директор Ради міжнародних нау-

кових досліджень і обмінів. 

Серед учасників форуму були 

також відомі політики, громадсь-

кі та культурні діячі, представники 

української діаспори в США. Яск-

равим і емоційним був виступ на-

шого донецького земляка – укра-

їнського поета Сергія Жадана, 

після якого відбулася презентація 

його нової збірки віршів і автог-

раф-сесія. Під час спілкування з 

Сергієм ми домовилися про май-

бутню зустріч поета зі студен-

тами та викладачами ДонНТУ. 

В цілому, проведений форум 

дав можливість активного спілку-

вання не тільки учасників акаде-

мічної мобільності Програми Фул-

брайта, а також багатьох пред-

ставників української творчої та 

наукової інтелігенції. Форум про-

демонстрував, що без активного 

співробітництва із колегами із єв-

ропейських і американських уні-

верситетів неможливо забез-

печити подальший розвиток укра-

їнської освіти та науки. 

Ірина Швець, проректор з 

міжнародних зв’язків ДонНТУ  

Євген Збиковський,  

завідувач кафедри хімічних 

технологій 

 

трьох рок ів  п ісля Революці ї  

гідності. 

Одне із проблемних питань, 

що розглядалися під час роботи 

форуму, було присвячено викли-

кам сьогодення та перспективам 

розвитку переміщених універси-

тетів, в якій взяли участь Тетяна 

Орєхова, проректор Донецького 

національного університету імені 

Василя Стуса, Сергій Пєтухов, 

заступник Міністра юстиції з пи-

тань євроінтеграції, та Максим 

Стріха, заступник Міністра освіти 

і науки України. 

Також відбулася експертна 

дискусія з реформи фінансуван-

ня ВНЗ і впровадження закону 

«П р о  н а у к о в у  та науково -

технічну діяльність», в якій взяли 

участь Юрій Барабаш, проректор 

з навчальної роботи Національ-

ного юридичного університету ім. 

Ярослава Мудрого, Тарас Добко, 

перший проректор Українського 

католицького університету, та 

Єгор Стадний, експерт Аналі-

тичного центру CEDOS. 

Другу панельну дискусію на 

тему: «Якість освіти: сучасне ро-

зуміння, українські прагнення та 

міжнародна підтримка» відк-

рив Юрій Рашкевич, заступник 

Міністра освіти та науки України, 

який запропонував для обго-

ворення закордонний досвід  

 

В середині жовтня в Києві від-

бувся освітній форум з нагоди 

25-річчя діяльності Програми ім. 

Фулбрайта в Україні. Одним із 

заходів був круглий стіл на те-

му: «Реформи в освіті.  Роль 

програм академічних обмінів». 

У форумі взяли участь керів-

ництво Міністерства освіти і нау-

ки України, надзвичайний і пов-

новажний Посол Сполучених 

Штатів Америки в Україні, Прези-

дент Інституту міжнародної освіти 

у Нью-Йорку, ректори провідних 

українських вищих навчальних 

закладів, представники уряду 

та профільних міністерств Укра-

їни, НАН України, впливові гро-

мадські організації та випускники 

програм академічних обмінів. 

Від ДонНТУ до участі в фо-

румі були запрошені  Ірина  

Швець, проректор з міжнарод-

них зв’язків, і Євген Збиковсь-

кий, завідувач кафедри хіміч-

них технологій, керівник між-

народних проектів Еразмус+. 

З вітальним словом до учас-

ників круглого столу звернулися 

Марта Коломиєць, директор Про-

грами імені Фулбрайта в Україні, 

Лілія Гриневич, міністр освіти та 

науки України, та Алан Ґудмен, 

президент Інституту міжнародної 

освіти у Нью-Йорку. Міністр Лілія 

Гриневич вручила спеціальну від-

знаку та привітання Прем’єр-мі-

ністра України Володимира Грой-

смана директору офісу Програми 

ім. Фулбрайта  в Україні пані 

Марті Коломиєць. 

Під час роботи форуму відбу-

лося дві панельні дискусії. Заці-

кавленість і жвавий інтерес ви-

кликала доповідь Сергія Квіта, 

директора Центру забезпечення 

якості освіти НаУКМА, радника 

Президента України, що була  

присвячена реформуванню укра-

їнських університетів протягом  
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Активне студентство 

Протягом 20-21 жовтня в Ки-

єві у креативній спільноті IZONE 

проходила міжнародна зустріч 

Trans Europe Halles Camp Meeting. 

Захід об’єднав майже 90 культур-

них центрів, заснованих на те-

риторії колишніх промислових 

зон, митців і культурних акти-

вістів з усієї Європи.  

Подія стала чудовою наго-

дою для української молоді по-

знайомитися з колегами з усієї 

Європи, знайти нових партне-

рів, розглянути перспективи та 

проблеми культурних ініціатив у 

регіонах, а також взяти участь у 

серії спеціальних воркшопів.  

Студенти ДонНТУ Владислав 

Іванов (ФКІТАЕР) та Іван Дем-

ченко (ФМЕХТ) також взяли ак-

тивну участь у заході.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мені дуже сподобалася ця по-

їздка, бо такі зустрічі – це дуже 

гарна можливість обмінятися дос-

відом і почерпнути для себе масу 

нових ідей, – ділиться враження-

ми Владислав. – Протягом першо-

го дня в неформальній атмосфері 

ми знайомилися, спілкувалися та 

взяли участь у дуже ц ікавому  

квесті. А вже другого дня майже 

всі активісти Донецької та Луган-

ської областей зібралися в одному 

місці, щоб обговорити, як саме 

можна покращити наше життя». 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-

видавничого відділу  

 

З лютого 2017 року на базі Донецького національного техніч-

ного університету успішно функціонує академічний бізнес-

інкубатор YEP, метою якого є розвиток підприємницьких навичок 

у студентів. Успіх випускників першого набору, як і взагалі про-

екту в цілому, викликав необхідність розширення мережі, тому 

вже сьогодні до неї входить десятка кращих вишів України. 

Перед початком другого 

набору, окрім стартапів, за-

сновники мережі шукали ще й 

нові обличчя для місцевих 

операційних команд, які коор-

динуватимуть роботу локаль-

них інкубаторів. В ДонНТУ до 

операційної команди долучи-

лися два нових обличчя: сту- 

дентки факультету МЕХТ – Вікторія Луценко та Євгенія Рудакова. 

Про набір до команди управлінців дівчата дізналися випадково 

від студентського самоврядування. Сама ідея розвитку підприєм-

ницьких навичок і проектного менеджменту викликала у них ін-

терес, і тому, не вагаючись, вони надіслали заявки. 

Звичайно, вони були не єдиними в родині ДонНТУ, кого заціка-

вила ця пропозиція, але після проведення скайп-інтерв’ю саме на 

них пав вибір наших київських партнерів. На питання, що ж все-

таки спонукало взяти участь у програмі та долучитися до YEP, Вік-

торія Луценко відповіла: «Перш за все, дуже хочеться вийти за ме-

жі класичної освіти, що надає університет, і отримати нові знання, 

які не завжди вписуються в обрану спеціальність. Також дуже хо-

четься допомогти своїм колегам спрямувати енергію в правильний 

напрямок і допомогти з самореалізацією. І, певна річ, розширити 

коло друзів, прокачати власні навички та втілити в життя  

цікаві ідеї». 

На початку жовтня дівчата відвідали YEP Bootcamp – тренінг 

для операційних команд в Києві на базі NAU HUB, де нові опера-

ційні команди з семи міст України отримали масу нових знань про 

те, як створювати та управляти академічним інкубатором, розвива-

ти стартап-екосистему та студентське підприємництво. 

За три дні навчання від Андрія Заікіна, Альони Калібаби та Марії 

Романової вони отримали знання з організаційної роботи, прове-

дення івентів, базові поняття про pr, scrum-agile-lean. Також мо-

лодь дізналася, якими є світові тренди в управлінні стартап-

проектами та що вже можна використовувати прямо з тренінгу в 

реальному житті - реальні skills for the future. 

Заряджені позитивом, вже повернувшись до ДонНТУ, дівчата 

разом із керівником YEP!DNTU Глібом Ступаком й іншими членами 

операційної команди приступили до кропіткої праці з організа-

ції внутрішньої взаємодії та підготовки до заходів. 

До речі, 23 жовтня відбулась перша подія – ВелкомСесія для 

нових резидентів, які потрапили до другого набору. 

Тож, слідкуйте за новинами і вже найближчим часом ви дізнає-

тесь більш детально про проекти і хто в них задіяний.  

Гліб Ступак, старший викладач кафедри АТ 

Вікторія Луценко, ст. гр. МІТ-16 
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Університетські події 

Мабуть, саме зараз можна сказати, що Донець-

кий національний технічний університет вже ого-

втався від переїзду й досить впевнено крокує твер-

дою ходою на рівні з провідними вишами країни. 

Він адаптував-

ся, в ідкрив нові  

лабораторії, оно-

вив викладацький 

склад. А перемоги 

студентів у різних 

конкурсах і олімпі- 

адах говорять самі 

за себе. Одним словом, ДонНТУ повернувся на Олімп! 

28-го жовтня університет презентував себе 

новому поколінню абітурієнтів. Майбутні студен-

ти побачили сучасні лабораторії, аудиторії, Мо-

лодіжний Хаб, радіорубку та багато іншого...  

Також одинадцятикласники ознайомилися з 

декількома проектами, які студенти ДонНТУ роз-

робили для конкурсів стартапів. 

 

Під час офіційної частини, що проходила в 

БНЗ, абітурієнтам розповіли про порядок вступу, 

уточнили список необхідних документів, оголоси-

ли про початок підготовчих курсів. Після цього 

представники факультетів більш детально озна-

йомили молодь зі своїми спеціальностями та від-

повіли на запитання присутніх. 

Спілкуючись з абітурієнтами, особисто я пере-

конався, що багато з них ще не вирішили, яку 

спеціальність їм обрати. Однак, були і більш впе-

внені люди. «Мене цікавить метрологія», «Мене 

зацікавила спеціальність «Комп'ютерні науки»», 

«Мене приваблює кібербезпека» – такі чіткі від-

повіді були рідкістю, однак, вони доводили, що 

про ДонНТУ знають. Він вселяє довіру, має 

авторитет у абітурієнтів. 

Тож, будемо раді бачити вас у числі наших 

студентів. Як існа п ідготовка  і яскраве сту-

дентське життя вам гарантовані. 

Сергій Білянський, студент гр. СУА-15 

 

Тож, стипендіальна програма 

Фонду Віктора Пінчука – це пер-

ша приватна загальнонаціона-

льна програма з підтримки та-

лановитої молоді. Її головна ме-

та – сприяння формуванню та 

зміцненню нового покоління ін-

телектуальної та ділової еліти 

країни. Стипендіати програми 

відбираються щорічно на від-

критому всеукраїнському кон-

курсі. Ними можуть стати сту-

денти 3-6 курсів денної форми 

навчання українських вишів 4-го 

рівня акредитації. Головними 

критеріями відбору є високий 

рівень фахових знань, самос-

тійна наукова робота, лідерські, 

комунікаційні та творчі здібності. 

Про це та інше молодь почу-

ла із презентаційної частини. По 

її закінченні присутні в залі 

студенти та викладачі задали 

представникам програми ряд 

запитань. Основна маса з них 

стосувалася загальної статис-

тики щодо кількості учасників у 

цілому та озвучення відсотку 

тих, які проходять до фіналу, 

 

особливостей написання та струк-

тури роботи, а також подання гру-

пових результатів досліджень. 

Після цього зацікавлені мали 

змогу більш тісно поспілкуватися із 

гостями, частина резидентів Мо-

лодіжного Хабу навіть коротко роз-

повіла про свої проекти та про-

консультувалися щодо можливо-

стей представлення їх на конкурсі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отже, якщо ви активні та цілесп-

рямовані, прагнете до подальшого 

розвитку та налагодження нових 

зв’язків, спробуйте свої сили у про-

грамі «Завтра.UA». Головне – ваше 

бажання та цікаві ідеї, а в універси-

теті завжди допоможуть і підкажуть, 

як результати ваших старань пред-

ставити найкращим чином. 

Катерина Щербакова, фахівець 

редакційно-видавничого відділу 

Вісімнадцятого жовтня в 

Донецькому національному те-

хнічному університеті пройш-

ла презентація стипендіальної 

програми  Віктора Пінчука 

«Завтра.UA». Так, до вишу за-

вітали Максим Нарбут, коор-

динатор спільноти, та Євген 

Шеремет, менеджер проекту, 

та детально розповіли про те, 

що являє собою програма та 

як до неї долучитися. 

На початку заходу проректор 

з науково-педагогічної роботи 

В.Я. Воропаєва коротко розпо-

віла про участь ДонНТУ в різ-

номанітних освітніх програмах і 

проектах, а також про можливо-

сті, які відкриваються перед 

студентами завдяки цьому. 

Максим і Євген доступно ро-

зповіли про місію програми та 

численні «бонуси», які вона дає 

учасникам. Окремо спікери зве-

рнули увагу на вимогах до май-

бутніх стипендіатів, правилах 

подачі документів і особли-

востях перевірки представ-

лених робіт. 
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Цікава подія 

перебування на блокпостах, які 

контролюються американськими 

військовими з постійною стріля-

ниною, нерозуміння місцевих. 

«Це дуже відмінне від нас суспі-

льство, можна сказати – інша 

планета.  В Афганістані  все  

відбувається дуже повільно, ви-

никає багато складнощів, люди 

завжди хочуть побачитися з то-

бою особисто: ні про що не мож-

на домовитися телефоном чи 

електронною поштою. Наприк-

лад, приходиш до них у гості, 

починаєш вести з ними справи… 

А вони тобі: «Сядь, попий чаю, 

поговори з нами, розкажи, що ти 

збираєшся робити завтра». 

Фільмування починається на-

ступного дня, і ти думаєш собі, 

що ось, активно пішла робота, а 

виявляється, що наступного дня 

ти маєш знову прийти, сісти, по-

говорити, попити чаю… Водно-

час, я пізнав, наскільки гостин-

ний, гордий і добрий цей народ… 

Неможливо побути в цій країні й 

не відчути її впливу!»  

Режисер симпатизує та дуже 

співчуває головним героям своєї 

стрічки: «Діти в цій країні позба-

влені дитинства. Вони виконують 

небезпечну важку та брудну ро-

боту, заробляють гроші для своїх 

родин, тому вони дуже дорослі у 

свої 10-12 років. Ще вражає, що 

в кожній родині є зброя і навіть 

п’ятирічна дівчинка може впора-

тися з автоматом Калашникова!»  

Стрічку «Земля просвітлених» 

нагородили на американсько-

му фестивалі незалежного кіно 

Sundance за «Найкращу опера-

торську роботу», її також номі-

нували на Гран-прі. Крім того, 

«Земля просвітлених» відкри-

вала нинішнього року фестиваль 

документального кіно IDFA в Ні-

дерландах, була показана влітку 

на Одеському кінофестивалі та в 

рамках кінофестивалю «Золо-

тий абрикос» в Єревані.  

Після перегляду фільму , 

який викликав зацікавленість з 

боку студентської  аудиторі ї , 

режисер відповів на питання та 

поспілкувався з молоддю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зараз Пітер-Ян Де П'ю пере-

буває на Донбасі, де збирає ма-

теріал для своєї наступної стріч-

ки, що стосуватиметься України. 

За словами митця, його дуже на-

дихнула історія, що відбулася в 

Бельгії під час Першої світової 

війни про двох братів, які обрали 

різні сторони конфлікту. Подібні 

випадки є зараз і тут. Але режи-

сер не хоче робити акцент на по-

літиці, тож, наступна його стрічка 

буде присвячена саме відноси-

нам між людьми та психології. 

Галина Лисенко, начальник 

підрозділу з організації 

виховної роботи студентів 

 

Сімнадцятого жовтня в Мо-

лодіжному Хабі відбулася дуже 

цікава подія: в гості до студен-

тів Індустріального інституту 

та Донецького національного 

технічного університету заві-

тав молодий бельгійський режи-

сер Пітер-Ян Де П’ю зі своїм до-

кументальним фільмом «Земля 

просвітлених».   

Дія стрічки про життя банд діт-

лахів, які вимушені, щоб вижити, 

вирощувати опійний мак, контро-

лювати контрабанду, видобувати 

зі старих радянських мін вибухів-

ку для подальшого використання 

в лазуритовій копальні, розгорта-

ється на фоні величних гірських 

пейзажів Афганістану. Це 90-

хвилинне відео режисер знімав 

впродовж восьми років.  

Спочатку Пітер-Ян працював 

фотографом для гуманітарних 

організацій в Афганістані та не 

думав про зйомки фільму. Йо-

му хотілося вивчити країну, її 

культуру, мову, зрозуміти, що 

відбувається в Афганістані під 

час війни. 

За цей час він став свідком то-

го, як діти в цих умовах намага-

ються вижити. Побачив також, що 

у них є мрії: відродити рідну краї-

ну після того, як іноземні солдати 

залишать Афганістан. Так і наро-

дилася ідея  створити фільм – 

мікс ігрового та документального 

кіно, своєрідну оповідь про аф-

ганську війну очима дітей, але 

сповнену оптимізмом і надією. 

За словами кінорежисера, 

ця робота довжиною у вісім 

років, занурення в повсякденне 

життя юних афганців дуже багато 

йому дала та навчила: по-перше, 

терпінню, витримці та необхід-

ності йти до самого кінця. 

При зйомках траплялися ду-

же небезпечні моменти: атака 

Талібана на зн імальну  групу , 
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Чотирнадцятого жовтня най-

старіший виш Латвії – Ризький 

технічний університет (РТУ) – 

відзначив своє 155-річчя. Протя-

гом тижня в університеті про-

ходили урочисті заходи: наукова 

конференція «Історія вищої тех-

нічної освіти в Латвії», засідан-

ня «Історія інженерних наук і 

вищих навчальних закладів» в 

рамках 58-ї Міжнародної наукової 

конференції РТУ, церемонія наго-

родження почесними званнями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РТУ було засновано 14 жовтня 

1862 року й було названо Ризьким 

політехнічним училищем, яке стало 

першим профільним технічним на-

вчальним закладом не тільки на те-

риторії Латвії, але й в усій Російсь-

кій імперії. Університет, заснований 

на основі глибоких європейських 

традицій, потім сформував модель 

технічної вищої освіти в Європі. 

Одним зі значних подій урочи-

стостей став конкурс на щорічну 

премію РТУ за валоризацію (комер-

ціалізацію) проектів, розроблених 

в університеті, просування, патен-

тування та впровадження резуль-

татів прикладних досліджень, а та-

кож їх використання при ство-

ренні нових підприємств. 

Однією зі стратегічних цілей РТУ 

є створення середовища для ефек-

тивного впровадження технологій 

і розвитку інновацій. Найбільша 

увага приділяється розвитку під-

приємницького духу саме у сту-

дентів, навчанню не тільки висо-

кокваліфікованих фахівців, але й 

роботодавців на ринку праці. 

 
Міжнародне співробітництво 

З метою сприяння куль-

турному обміну між Україною 

та Китаєм вздовж Шовкового 

шляху, Північно-західний уні-

верситет надає стипендії на 

навчання в аспірантурі (North-

west University International 

Students Silk Road Scholar-

ship, PhD study). 

  Період подання заявки: 1 січ-

ня – 30 березня з 2018 року. 

Заявка подається в режимі 

о н л а й н  н а  в е б - с а й т і  

http://nwu.17gz.org/member/l

ogin.do 

Всі необхідні документи 

надсилаються на електрон-

ну адресу: tonwu@nwu.edu.cn 

Детальна інформація (умо-

ви участі у програмі, перелік 

необхідних документів) знахо-

диться в інформаційному бю-

летені на сайті. 

Також повідомляємо, що 

можна отримати стипендію на 

навчання в Північно-західному 

університеті в рамках стипен-

діальної програми Уряду Ки-

тайської Народної Республі-

ки (навчання в магістратурі 

та аспірантурі).  

Контакти Північно-західного 

університету: 

tel. 0086-29-88302373, 

0086- 29-88303928, 

fax:   0086-29—88303511,    

e-mail: tonwu@nwu.edu.cn, 

crystalhe0917@ 163 .com. 

 

В урочистостях від ДонНТУ 

взяли участь Ірина Швець, проре-

ктор з міжнародних зв’язків, і Єв-

ген Збиковський, завідувач кафе-

дри хімічних технологій. Під час 

прийому ректором, академіком 

Леонідасом Рібіцкісом, були ого-

лошені привітання  та вручені 

пам’ятні подарунки від ДонНТУ. 

Для гостей університету було 

організовано велику програму, 

що включала ознайомлювальний 

тур кампусом РТУ та урочистий 

прийом ректора. Ввечері відбувся 

святковий концерт і бал. 

Рівень урочистостей був ду-

же високим: з привітаннями 

виступили особисто прем’єр-

міністр Латвії Маріс Кучінскіс й 

інші офіційні гості. Серед за-

прошених були також  посли 

іноземних держав, в тому числі 

від України – перший секретар 

посольства  України в Латвії 

Олександр Сіренко. 

Під час перебування в РТУ 

відбулася зустріч представни-

ків ДонНТУ  з проректором з 

міжнародних зв’язків РТУ Іго-

рем Тіпансом. Результатом зу-

стрічі став підписаний договір 

про співробітництво. Досягнута 

домовленість щодо партнерст-

ва передбачає розвиток академі-

чних зв’язків між університетами 

за різними напрямками співпраці. 

Велике враження на всіх гос-

тей справив гала-концерт, на 

якому виступили хорові колек-

тиви Латвії та артисти Латвій-

ської національної опери. Свят-

кові заходи завершилися ба-

лом на честь ювілярів і гостей 

університету. 

Ірина Швець, 

проректор з міжнародних 

зв’язків ДонНТУ  

Євген Збиковський, 

завідувач кафедри хімічних 

технологій 
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Громадське життя 

Дуже багато емоцій і почуттів залишив привітальний 

концерт Буковинського мистецького центру збережен-

ня та розвитку традицій румунської культури, який пра-

цює під керівництвом Юрія Лєчика, людиною, у якої 

горять очі при розповіді про свою справу.  

В рамках заходу ми побу-

вали також на Міжнародному 

фестивалі гірських професій, 

що відбувся на базі мальовни-

чого туристичного комплексу 

«Мигово» і потішив присутніх 

своєю різноманітністю. Відві-

дали ми й Чернівецький Скан-

сен (музей під відкритим не-

бом) - арх ітектурно -ланд -

шафтний комплекс, що  вразив 

предметами архітектури та по- 

буту середини ХІХ і першої половини ХХ століття. Та-

кож були проведені зустрічі у громадах, що дуже стрім-

ко розвиваються: Мамалигівській і Глибоцькій ОТГ. 

Незважаючи на різноманітність професій, поглядів і 

вікову складову учасників групи, ми згуртувались, об-

мінялися досвідом, здобули корисні навички та знайш-

ли нових друзів, а, можливо, й майбутніх колег. 

Висловлюємо подяку організаторам навчального ві-

зиту, які зробили його незабутнім. Дуже гарно, що є 

такі спонсори, як ПРООН, і такі проекти, як «Віднов-

лення врядування та примирення в охоплених конфлі-

ктом громадах України», що реалізується за підтримки 

уряду Швеції та Швейцарської конфедерації, в пар-

тнерстві з АОМС «Агенція розвитку громад Буковини» 

за фінансової підтримки Європейської Комісії. 

Спод іваюсь,  і з  отриманої  інформац і ї  щось 

гарне вийде. Взагалі, все було дуже мотивуюче та 

повчально. 

Маргарита Біленська, ст. гр. УПЕП-16м 

 

Протягом 17-21 жовтня проходив навчальний 

візит з обміну досвідом «Міжнаціональна, міжре-

лігійна та міжкультурна толерантність як скла-

дова територіального розвитку Чернівецької об-

ласті». Відвідали захід і представниці  Донецького 

національного технічного університету  – сту-

дентки Маргарита Біленська та Олена Мірошник. 

Учасниками навчального візиту були мешкан-

ці Донецької та Луганської областей, в тому чи-

слі - й внутрішньо переміщені особи (ВПО). 

На початку зустрічі нас ознайомили з роботою 

ПРООН у Чернівецькій області та з роботою депар-

таменту соціального захисту Чернівецької ОДА, а 

також розповіли про надану підтримку ВПО.  

Зокрема, поділилися цінним досвідом з учасни-

ками досвідчені спікери: Марія Порчук, радник Чер-

нівецького міського голови, Ольга Дмитрюк, дирек-

тор Чернівецької міської громадської організації  

«Бізнес-центр», Світлана Шиян, керівник ГО 

«Донбас український».  

Учасники навчального візиту відвідали об’єкт  

культурної спадщини ЮНЕСКО – резиденцію мит-

рополитів Буковини та Далмації. Наразі тут знахо-

диться Чернівецький національний університет  

ім. Юрія Федьковича. Зовнішньо він вражає багатст-

вом оформлення, поєднуючи в собі різноманітні мо-

тиви: романо-готичні, візантійські, східні, молдавські, 

буковинські та інші. Краса та величність будівлі про-

сто вражає. Кожен охочий може потрапити на тери-

торію університету на оглядову екскурсію.  

Екскурсія містом відкрила нам історичні Чернівці. 

Це місто має свої унікальні пам’ятки, заворожує ар-

хітектурою та наповнює своєю атмосферою. Бага-

тьох, напевно, вражає, що люди різних націона-

льностей і віросповідань є одним цілим, працюють і 

розвиваються на користь своєї держави – України! 

 

Служба безпеки України нагадує: діє програма по-

вернення на підконтрольну територію України гро-

мадян, які добровільно відмовились від участі у вій-

ськових і воєнізованих підрозділах самопроголоше-

них терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».  

Програма поширюється на осіб, які: 

– готові добровільно відмовитись від участі у терористичній 

діяльності та співпрацювати з правоохоронними органами  

України; 

– не брали участі у вбивствах, катуваннях, зґвалтуваннях та 

інших тяжких злочинах; 

– мають щире бажання виправити власні помилки  чес-

ною працею на благо України. 

Підстави для звільнення від кримінальної відповідальності для учасників терористичних формувань т.зв. 

ДНР/ЛНР передбачені у рамках діючого законодавства України. 

СБУ забезпечує повний психологічний та юридичний супровід на етапі від моменту переходу на підконт-

рольну Україні територію до моменту звільнення від кримінальної відповідальності. 
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Цікава сторінка 

«Воно», «Пила 8», «Прокляття Аннабель», 

 «Темна Вежа»... Це далеко не весь список 

фільмів жахів, які світ побачив або ж ще поба- 

чить у цьому році. Однак, 31 жовтня в Донецькому 

національному технічному університеті можна бу-

ло й самому поринути в сюжет якогось гостросю-

жетного трилера. Чому? Та тому, що студенти  

відзначали Хелловін. 

Що ж собою являє це свято? Корені Хелловіну 

йдуть ще в дохристиянську епоху. Саме 31 жовтня 

вважалося у племен кельтів, які мешкали на терито-

рії Англії, Ірландії та Північної Франції, останнім днем 

року, що минав. Цей день також означав закінчення 

збору врожаю та перехід на зимовий сезон. 

Потім з кельтським святом змішалося ще два 

римських, а вже згодом католицька церква стала  

святкувати День усіх святих. І хоча зі звичаєм лякати 

та задобрювати злих духів цього дня церква дов-

го боролася, язичницьке свято не лише вижило, 

але й нерозривно зрослося в народній свідомості зі 

святом церковним. Але далеко не всі знають, що 

свято Хелловіна відзначали наші предки слов’яни-

язичники й називали його «Велесовою ніччю». Вона 

вважалася ніччю великої сили, коли тоншає кордон 

між світами, коли духи предків і тих, хто має народи-

тися в майбутньому, стають одним цілим, єднаючись 

з обома світами, зі стихіями та їхньою міццю. 

Наразі ж 

цей день – 

привід при-

міряти див-

ний, мото-

рошний об-

раз, відві-

дати квест-

кімнату чи 

подивитися 

страшні мультфільми та кінострічки. 

Як же Хелловін відзначали в університеті? Роз-

фарбовували обличчя, лякали викладачів... Головні 

ж веселощі почалися о пів на шосту вечора. Частина 

студентів запаслася колою з попкорном і дивилася 

фільм жахів «Прокляття Аннабель» у Молодіжному 

Хабі, а друга частина носилася з криками університе-

том, виконуючи завдання тематичного квесту… В 

цілому, все вийшло непогано. Із шести команд, які 

брали участь у грі, три стали призерами й були  

нагороджені грамотами та подарунками. 

Тож, в ітаю  переможц ів ,  а всім 

бажаю якнайбільше приводів для 

святкувань і яскравих емоцій.  

Сергій Білянський, ст. гр. СУА-15 

 

В рамках Всеукраїнського тижня права в Моло-

діжному Хабі Покровська пройшла зустріч студен-

тів і співробітників Донецького національного тех-

нічного університету з представниками проекту 

«U-Report». 

Подія відбу-

лася за ініціати-

ви  «U-Repor t  

Uk ra ine» та за 

підтримки UNI-

CEF Ukraine. Ок-

рім Покровська, 

представники   

проекту в подальшому відвідають ряд міст Донецької 

та Луганської областей. У ході таких зустрічей зі сту-

дентами вишів обговорюються різні аспекти соціаль-

ної активності населення та, водночас, проходить  

презентація «U-Report».  

Так, Микола Лютий та Ілля Колдомасов, студенти 

Львівського національного університету імені  Іва-

на Франка, поспілкувалися з молоддю щодо прав лю-

дини та особливостей їх захисту в Україні. 

Розпочався захід розглядом того, що являє собою 

молодь, в яких активностях вона може брати участь і 

які права має. У ході бесіди учасники аналізували 

українську статистику за цим питанням, намага-

лися зрозуміти причини такого стану речей, розг-

лядали існуючі на сьогодні можливості бути соці-

ально-активним, а також ділилися власним досвідом 

участі в різних проектах і громадських  організаціях. 

Що ж до прав, на них зупинилися більш детально: 

згадали основні з них і розібралися, які документи та 

норми їх забезпечують. 

Друга частина зустрічі стосувалася саме презе-

нтації проекту, його сутності та мети. Тож, «U-Report» 

- це міжнародний проект Дитячого фонду ООН (ЮНІ-

СЕФ), створений, аби думки молоді були почуті та 

взяті до уваги. Результати досліджень, що здійс-

нюються шляхом смс-опитування, аналізуються 

та передаються до відповідних органів і установ , 

а вони, у свою чергу, приймають відповідні рішення. 

Микола та Ілля розповіли, як саме вони долучили-

ся до рядів ю-репортерів і на прикладах показали, 

чому подібна робота необхідна й які результати вона 

приносить. Наостанок гості закликали молодь  бу-

ти активною, брати участь у громадському житті й 

цікавитися тим, що відбувається довкола, адже тільки 

так можна змінити нашу країну на краще.  

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 

 


