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Двадцять третього червня 2018 р. у м. Новогродів-

ка пройшла святкова церемонія нагородження пере-

можців обласного конкурсу «Молода людина року».  

Метою конкурсу є відзначення та підтримка най-

більш активних молодих людей за вагомий внесок у 

політичне, культурне, соціальне, студентське життя 

суспільства, а також стимулювання позитивних зрушень 

у молодіжному середовищі. 

Визначення та нагоро-

дження найкращих велося 

за 17 номінаціями. Пок-

ровськ був представлений 

у чотирьох із них (всі чоти-

ри стали переможцями). 

Дуже приємно відзначити, 

що одним із лауреатів кон-

курсу в номінації «Моло-

дий вчений року» став  

В’ячеслав Каулін, доцент 

кафедри хімічних технологій факультету МЕХТ ДонНТУ. 

«Науковою роботою я почав займатися ще будучи сту-

дентом ДонНТУ – у 2006 році, – згадує В’ячеслав. – Моїм 

науковим керівником тоді стала к.т.н., доцент, с.н.с. Ірина 

Григорівна Крутько. Вона й привела мене в науку. По закін-

ченні вишу я працював молодшим науковим співробітником 

у науково-дослідній частині, потім був вступ до аспірантури, 

робота асистентом і непростий переїзд до Покровська. Пев-

на річ, важливою подією для мене став захист дисертації 

«Модифікація кам’яновугільного пеку активними добавками 

з метою отримання пекокомпозиту». 

Наразі я продовжую займатися науковою роботою в 

дружньому колективі кафедри хімічних технологій: ми ак-

тивно пишемо статті (у т.ч. – і до мережі Scopus), беремо 

участь у різноманітних міжнародних конференціях. Продов-

жуємо розвивати науковий напрям, пов'язаний із розробкою 

нових матеріалів на основі кам’яновугільного пеку. 

Що ж до вражень, я дуже вдячний своєму науковому ке-

рівнику та адміністрації ДонНТУ за надану честь представ-

ляти на конкурсі рідний виш і місто Покровськ. Докладу чи-

мало зусиль, аби виправдати це почесне звання». 

Від імені колективу університету щиро вітаємо 

В’ячеслава Юрійовича та бажаємо нових успіхів на ниві 

наукової роботи! 
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Студентське життя 

Одинадцятого липня в Донецькому національно-

му технічному університеті відбулась урочиста 

церемонія вручення дипломів магістрам. 

«Випуск – це одна з головних подій у житті університе-

ту, і я щиро вітаю усіх причетних до неї», – з такими сло-

вами до випускників, їх близьких і викладацького складу 

звернувся перший проректор Леонід Бачурін. Він поба-

жав випускникам не забувати альма-матер і викладачів, 

згадувати студентські роки як одні з найкращих і найяск-

равіших і продовжити путь самовдосконалення та про-

фесійного розвитку. Саме Л. Бачурін вручив магістрам 

д и п л о м и  з  

відзнакою. 

Інші випус-

кники отрима-

ли свої дипло-

ми від деканів 

і заступників 

деканів своїх 

факультетів.  

Кожен з них знайшов особливі слова привітань і поба-

жань. Так, декан ФЕМ Олександр Олейніков привітав усіх 

із цим знаменним днем, а заступник декана ФКІТАЕР 

Іван Лактіонов нагадав цитату римського філософа Се-

неки: «Не для школи, а для життя ми вчимося». Декан ГФ 

Сергій Подкопаєв побажав, щоб випускники не гаяли свій 

час, «не вбивали» його, а плідно працювали, а декан  

ФКНТ Сергій Ковальов розповів, що багато магістрів вже 

працюють у сфері ІТ-технологій. Декан ФМЕХТ Андрій 

Сурженко, у свою чергу, висловив побажання, щоб 

кар’єра політехніків розвивалася за експонентою. 

Виступ Маргарити Біленської, магістра ФЕМ, був хви-

люючим і сповненим подяки викладачам за їх гуманну та 

благородну працю. За її словами, ці шість років в універ-

ситеті стали особливою порою розвитку для неї, спов-

неною яскравих подій і заходів. Дівчина зичила аль-

ма-матер невичерпної енергії та жагучого наукового 

пошуку. 

Приємну та теплу атмосферу церемонії додали 

пісні від випускниці ФЕМ Анастасії Гвоздь і студентки 

ГФ Христини Маршеруєвої та гімн студентства «Гау-

деамус». Були відзначені подякою ДонНТУ й випуск-

ники – студентські лідери. Це зробила Галина Лисен-

ко, начальник підрозділу з організації виховної робо-

ти студентів. Вона побажала усім колишнім студен-

там бути творчими та креативними. 

Після завершення церемонії вручення дипломів 

випускники фотографувалися на згадку з керівницт-

вом університету та своїми викладачами та дякували 

їм за здобуті знання і професійний досвід. 

Галина Лисенко, начальник підрозділу з організації  

виховної роботи студентів 

 

Протягом 17-18 червня в Києві на базі 

БЦ «Парус» проходив фінал конкурсу 

«Програміст 2018», організований Бла-

годійним фондом Бориса Колеснікова. 

Збірна факультету комп'ютерних наук і 

технологій під назвою «Команда Дон-

НТУ» у складі Андрія Бардакова, Микити 

Хоменка, Євгена Берника, Євгена Туля-

кова й Олександра Кривенка взяли ак-

тивну участь в цьому конкурсі й увійшли 

до числа шести команд-переможців. 

Конкурс проводився у форматі 24-годин-

ного хакатона, у процесі якого команди 

повинні були розробити програмні продукти 

та скласти план їх подальшого розвитку, 

призначенням яких є вирішення соціально-

важливих проблем сучасного суспільства. 

Під час пошуку рішень учасникам дозво-

лялося проводити консультації з менторами, 

які є досвідченими фахівцями в області роз-

робки програмного забезпечення. Далі про-

екти необхідно було за максимально корот-

кий проміжок часу переконливо й ємко пред-

ставити перед журі. Складність полягала ще 

й у тому, що після практично безсонної ночі 

потрібно було у стислі терміни створити пре-

зентацію та спланувати виступ, попередньо 

узгодивши його зміст із менторами. 

Місце про-

ведення конкур-

су порадувало 

к о м ф о р т о м . 

Організатори 

подбали й про 

те, щоб продук-

тивності роботи 

не зміг перешкоджати голод: нас добре  

годували тричі на день і  постійно підво-

зили питво. 

Атмосфера на конкурсі була дружньою,  

учасники не відчували себе конкурентами. У 

кожного з нас з'явилося багато нових зна-

йомств, а нагородою за перемогу стане 

поїздка до Токіо на найбільшу у світі ви-

ставку електроніки та інформаційних техно-

логій Ceatec Japan 2018 у жовтні цього року. 

Андрій Бардаков, ст. гр. КІ-14б 

 



3 стор.                                        «ДОНЕЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІК»                     липень 2018 

 

    

Міжнародна співпраця 

 

Продовженням співпраці з пор-

тугальськими колегами стало 

наукове стажування викладачів 

ДонНТУ  в Політехнічному ін-

ституті Візеу (IPV) у рамках про-

грами академічної мобільності 

Еразмус+ (КA1 – Learning Mobility). 

У травні Євген Збиковський, за-

відувач кафедри хімічних техноло-

гій, та Ірина Швець, проректор з 

міжнародних зв’язків, здійснили 

навчальний візит до Політехнічного 

Інституту Візеу. Така співпраця з 

португальськими колегами стала  

можливою завдяки участі ДонНТУ 

в консорціумі політехнічних універ-

ситетів Португалії, членом якого 

наш університет став у 2017 р..  

Метою співпраці вишів консор-

ціуму є не тільки розвиток відносин 

з питань навчальної роботи, а 

також організація сумісних нау-

кових досліджень і обмін профе-

сійним досвідом. Основним напря-

мом наукового співробітництва 

вишів стала проблематика під-

готовки питної води для насе-

лення та очищення стічних вод. 

Політехн ічний інститут роз-

ташований у центрі міста Візеу.  

Інститут було засновано у 1979  

році. IPV є сучасним технічним ви-

шем, у якому навчається більше 7 

тисяч студентів і біля 700 аспіран-

тів. IPV складається з 5 навчальних 

інститутів, серед яких аграрний, 

технологічний, менеджменту, охо-

рони здоров’я та соціального за-

безпечення. Викладачі IPV беруть 

активну участь у вирішенні практи-

чних проблем підприємств і уста-

нов регіону, у тому числі – муніци-

палітету міста Візеу. Водночас 

представники муніципалітету та 

регіональних фірм беруть участь у 

навчальному процесі в IPV. 

Політехнічний інститут Візеу має 

сучасну лабораторну базу для 

проведення навчального проце-

су та наукових досліджень: пере-

сувна лабораторія моніторингу на-

вколишнього повітря, хімічні лабо-

раторії з різноманітним унікальним 

вміст солей у водопровідних ме-

режах не перевищує 60 ppm..  

Місто Візеу, в якому розташова-

ний інститут, є сучасним і, водно-

час, старовинним центром, який 

був заснований майже 1000 років 

тому. У рейтингу міст Португалії він 

зайняв позицію кращого міста за 

якістю життя. За часів римлян місто 

лежало на перехресті доріг, а піз-

ніше тут була розташована єпис-

копська резиденція. Зараз Візеу – 

центр виноробства регіону Дан. 

Місто викликає захоплення сво-

єю зеленню та гостинністю. Старо-

винні особняки, жваве міське життя 

на невеличких вуличках у тіні ста-

рого собору – це місто Візеу, що 

загубилося в часі, куди хочеться 

повернутися знов. 

Співпраця у рамках консорціуму 

політехнічних університетів Порту-

галії та ДонНТУ не обмежується 

програмою академічної мобільнос-

ті. На сьогодні Політехнічним інсти-

тутом Лейрії оголошено конкурс на 

навчання за Програмою подвійних 

дипломів для магістрантів спеціа-

льності «Хімічні технології та інже-

нерія», яке відбудеться у наступ-

ному навчальному році. Головними 

умовами участі українських студен-

тів у Програмі є знання англійської 

мови та успішність навчання в  

ДонНТУ. З умовами участі студентів 

у Програмі подвійних дипломів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

можна ознайомитися у міжнарод-

ному відділі (ауд. 1.210) і на кафед-

рі «Хімічні технології» (ауд. 3.301). 

Ірина Швець, проректор з 

міжнародних зв’язків ДонНТУ  

Євген Збиковський, завідувач 

кафедри хімічних технологій 

устаткуванням тощо. Все облад-

нання активно використовується 

при виконанні дослідницьких ро-

біт магістрів і PhD студентів. 

Програма стажування в IPV 

була різноманітною та насиче-

ною знайомством із підприємства-

ми, які здійснюють різні види підго-

товки води для водоспоживання. 

Під час стажування ми ознайоми-

лися з роботою одного з таких під-

приємств з найсучаснішою в Європі 

технологією, інфраструктурою та 

обладнанням – Estar de Viseu sul. 

Підприємство було введено в 

експлуатацію у минулому році, то-

му весь технологічний процес очи-

щення та контролю якості стічних 

вод здійснюється в автоматизова-

ному режимі практично без участі 

обслуговуючого персоналу. Систе-

ма контролю функціонує в режимі 

реального часу. Інформація про 

стан обладнання та технологічних 

параметрів виводиться на спеці-

альні монітори, що дозволяє 

«бачити» всі проблемні ділянки та 

своєчасно реагувати на відхилення 

від нормального процесу. 

Важливою складовою сучасного 

процесу очищення є біохімічне 

очищення. Разом із тим, підприєм-

ство побудовано як екологічне чис-

те, що забезпечує власні потреби в 

електроенергії шляхом застосу-

вання власних сонячних батарей. 

До речі, на підприємстві 

проходять стажування 

магістри та за більші-

стю працюють випуск-

ники IPV. На іншому 

підприємстві Águas Do 

Planalto ми ознайоми-

лися з технологією під-

готовки питної води для 

міста Візеу. На підпри- 

ємстві використовуються найсучас-

ніші технології та обладнання, які 

також передбачають очищення ме-

тодом флотації та знезараження 

води методом озонування. Якість 

такої води має найкращі показники 

в Португалії, наприклад, загальний 
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Максим Лебединський: «Поїздка була чудова. Ми встигли подиви-

тися сам Лондон, відвідати авіасалон Фарнборо, відпочити в Thorpe 

Park. Дуже порадувала екскурсія відразу по прильоту до столиці Великої 

Британії: нам показали найбільш відомі місця Лондона, відповіли на на-

ші запитання й ми встигли сфотографувати все, що вважали за потріб-

не. Перший день був вкрай насичений: ми здійснили переліт, відвідали 

визначні пам'ятки (наприклад, Вестмінстерське абатство, Лондонський 

Тауер і т.д.), а також заселилися до готелю. Наступного дня нас відвез-

ли на авіавиставку Фарнборо, де ми побачили досягнення багатьох аві-

акомпаній світу. Вразили численні виставкові холи. Ввечері та вночі у 

нас була прогулянка Лондоном. Третій день запам'ятався виставкою та 

зустріччю з Борисом Колесніковим. На четвертий день ми вирушили до 

Thorpe Park – парку з атракціонами, на кожен з яких була величезна 

черга, тому, на жаль, багато екстриму не вийшло. Що ж до загальних 

вражень, все сподобалося. Було дуже цікаво доторкнутися до авіації в 

цілому, побачити технології, за допомогою яких авіація рухається впе-

ред, і, звичайно, побачити Лондон - він підкорив своєю архітектурою й 

чудовими видами. Це місто, в якому цікаво все. Наприклад, коли ми 

йшли до Темзи, згідно з картою це мало займати близько 30 хвилин, а 

за фактом ми йшли години дві, тому що на кожному кроці було щось 

цікаве, що хотілося побачити, сфотографувати. Не дивно, що протягом 

дня ми проходили 20-40 км. Вражень після поїздки надзвичайно багато. 

Певна річ, якби випала нагода, я б із радістю поїхав туди ще раз». 

Андрій Бардаков: «У Лондоні для нас провели цікаву екскурсію. Так, 

я зміг побачити майже усі пам’ятки цього історичного міста, які з дитинс-

тва бачив у шкільних підручниках з англійської мови: Букінгемський па-

лац, Тауерський міст, Трафальгарську площу, Лондонський Тауер, Вест-

мінстерське абатство. Крім того, побачив витвори світового мистецтва в 

національній галереї, а також мав вечірню прогулянку сучасними бізнес-

кварталами Лондона. Здійснилась моя дитяча мрія – покататися на дру-

гому поверсі всесвітньо відомого лондонського автобусу. 

Два дні нашої подорожі ми провели на авіавиставці, де відбулася ек-

скурсія павільйонами. Серед розглянутих експонатів слід особливо за-

значити розробки компаній «Boeing» та «Антонов», яким приділялося 

найбільше уваги під час екскурсії. Було продемонстровано новітні кон-

цепції подальшого розвитку авіації (у тому числі – й гіперзвукову грома-

дянську авіацію), нові технології виробництва деталей літаків (тривимір-

ний друк деталей із титану). Українська компанія «Антонов» презенту-

вала свою новітню розробку – літак «АН-178» – та розповіла про плани 

випуску повністю оновленої лінійки літаків у майбутньому. Надзвичайно 

видовищним було авіашоу з виконанням фігур вищого пілотажу, яке від-

бувалося одночасно із виставкою». 

 

Сергій Демидов: «Поїздка в 

Лондон вийшла вражаючою. Це 

були незабутні 4 дні. Лондон дуже 

здивував: у ньому поєднується 

старовинна архітектура з сучасни-

ми спорудами. Місто дуже живе і 

сповнене енергії. Увечері нас посе-

лили в готелі, що розташований 

навпроти відомого вокзалу King's 

Cross, де знімався епізод славноз-

вісної кінострічки «Гаррі Поттер» із 

платформою 9 3/4. Ми, звичайно, 

не втратили нагоди відвідати його. 

Наступного дня ми вже вирушили 

до Фарнборо на авіашоу. Це вели-

чезний майданчик зі світовими 

брендами авіабудування та косміч-

них технологій. Було досить цікаво 

побачити це все на власні очі й на-

віть побувати на місці пілота бойо-

вого винищувача. Ми відвідали 

стенди компаній Boing, Airbus, 

Antonov, SAAB і багатьох інших. 

Що ж до вільного часу, він у нас 

був тільки після 8 вечора, й ми ко-

ристувалися ним по максимуму. За 

4 дні ми поспали годин 12 – хотіло-

ся якомога більше познайомитися з 

містом. Наприкінці поїздки ми від-

відали Thorpe Park, де було багато 

екстремальних атракціонів, але 

після очікування в черзі 130 хв. ба-

жання кататися відпало. Загалом, 

поїздка в Лондон познайомила ме-

не з багатьма чудовими хлопцями з 

різних вишів країни і, сподіваюся, в 

наступному році ми ще раз поба-

чимося вже у Франції!» 

Що ж, ще раз вітаємо таланови-

ту молодь із перемогою у конкурсі й 

б а ж а є м о  н о в и х  д о с я г н е н ь  і 

незабутніх вражень у майбутньому! 

 

З 16 по 22 липня в передмісті Лондона проходила 

найбільша у світі авіавиставка Farnborough Airshow 

2018. Салон вважається найгучнішою подією у сфері аві-

ації, під час якої демонструються останні досягнення 

галузі та інновації. Відвідали її й студенти-переможці 

всеукраїнського конкурсу «Авіатор», ініціатором і орга-

нізатором якого є благодійний Фонд Бориса Колеснікова. 

Побували в Лондоні й хлопці з ДонНТУ – Максим Лебе-

динський і Сергій Демидов, магістранти ФКІТАЕР, а  

також Андрій Бардаков, студент ФКНТ, – і вони вже 

готові поділитися своїми враженнями від побаченого. 

 

Талановита молодь 
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Нові можливості 

П’ятнадцятого червня в ДонНТУ пройшов 

тренінг «Менторство в кар’єрі студента та 

молодого підприємця», організований центром 

кар’єри і маркетингу університету. 

Метою заходу було опрацювання взаємодії 

студентів із менторами – наставниками з підп-

риємств, а також надання молоді навичок розв’я-

зання реальних завдань професійного та кому-

нікативного характеру. Тренером стала директор 

проектного офісу ГО «Взаємодія Плюс», експерт 

Програми розвитку ООН з розвитку підприємницт-

ва, бізнес-тренер Лариса Самосьонок. Учасниками 

тренінгу стали студенти ДонНТУ підприємці з Пок-

ровська, Мирнограду, Добропілля. 

Під час заходу тренер розповіла присутнім про 

те, хто такий ментор, яка його роль і значення, які 

особливості діяльності ментора, а також про те, в 

чому полягає різниця між менторською й іншими 

видами консультаційної допомоги. Окрім того, уча-

сники тренінгу здобули знання та навички щодо 

ефективного використання часу, більш швидкого 

входження до нового професійного простору на 

початкових ета-

пах кар’єрного 

зростання,  а  

також отримали 

доступ до прак-

тикумів з розви-

тку лідерства, 

створення влас- 

ної справи та просування малого бізнесу на торгі-

вельних майданчиках України та світу. 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 

 

 

 
На початку червня Британська Рада провела п’ятиденне навчання для н о-

вих фасилітаторів програми «Активні громадяни». 42 представники молодіж-

них центрів, громадських організацій і вишів з усієї України зібрались під Черні-

говом, аби оволодіти новими знаннями та вміннями .  

ДонНТУ долучився до мережі офіційних партнерів Британської Ради порівняно не-

щодавно – у листопаді 2017 р., але він активно бере участь у заходах і багатьох про-

грамах від цієї поважної британської організації. Для навчання від вишу було відібрано 

Галину Лисенко, начальника підрозділу з організації виховної роботи студентів.  

Перебування під Черніговом почалося з інтенсивних сесій з командоутворення; ко-

жен наступний день приносив багато спілкування, обмін досвідом, нові знання та зна-

йомства. Кожен із учасників отримав практичний досвід фасилітації, зрозумів цілі та 

бачення програми й пересвідчився, що недарма став громадським активістом.  

Тепер, маючи сертифікат, Г. Лисенко може проводити навчання, надавати 

підтримку студентам у реалізації проектів соціального спрямування. Ті ж, хто 

пройде навчання, можуть написати проект на конкурс і отримати фінансову до-

помогу від Британської Ради в Україні.  

Галина Лисенко, начальник підрозділу з організації виховної роботи студентів 

 

Тринадця-

того червня  

2018 р. відбу-

лося підписан-

ня Меморан-

думу про спів-

робітництво 

між ДонНТУ та 

 Покровською міською радою Донецької області.  

Від вишу в зустрічі взяли участь ректор Ярослав Ля-

шок і проректор з науково-педагогічної роботи Вікторія 

Воропаєва, зі сторони міської ради – Дмитро Гордієнко, 

в.о. Покровського міського голови, Денис Шиленко, кон-

сультант міського голови, та Євген Сперанський, енер-

гоменеджер. Мета Меморандуму – співробітництво у 

сферах розвитку інновацій, енергоефективності та відно-

влюваної енергетики. 

Основними завданнями співпраці та шляхами  вза-

ємодії у процесі їх реалізації мають стати: проведення 

спільної проектної діяльності у сферах розвитку іннова-

цій, енергоефективності, енергозбереження, віднов-

люваної енергетики та альтернативних видів палива ; 

виявлення актуальних проблем на місцевому та держав-

ному рівні щодо підвищення енергоефективності в галузі 

комунального господарства та спільний пошук шляхів їх 

врегулювання; сприяння проведенню публічних заходів 

із питань розвитку інновацій, енергозбереження, енерго-

ефективності, організованих сторонами Меморандуму. 

У рамках підписання документу представники адмініс-

трації вишу та міської влади поспілкувалися щодо орга-

нізації подальшої співпраці та намітили основні вектори 

роботи на найближчий час. 

Катерина Щербакова, фахівець РВВ 
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Робота з молоддю 

Протягом 15-27 червня 

в ДонНТУ функціонувала 

Літня школа, учасниками 

якої стали вихованці місь-

кого ліцею «Надія» та 

багатопрофільної гімназії 

м. Покровськ. 

За майже два тижні школярі встигли познайомитися 

один із одним, пройти ряд психологічних тренінгів, здо-

бути ряд практичних навичок зі сфери робототехніки та 

створення комп’ютерних ігор і, взагалі, весело та з кори-

стю провести час. 

Фінальною крапкою стало вручення учасникам Літ-

ньої школи сертифікатів про успішне завершення мере-

жної академії Cisco і пам’ятних подарунків від універси-

тету, після чого зацікавлена молодь змогла взяти участь 

у підсумковій презентації проектів учасників стар-

тап-школи ’’Sikorsky Challenge’’.  

Що ж, ще одна форма співробітництва між старшою 

та вищою школою успішно себе зарекомендувала, що 

яскраво свідчить про необхідність проведення подібних 

заходів у майбутньому. 

Катерина Щербакова, 

фахівець редакційно-видавничого відділу 

Двадцять сьомого червня для учнів м. Покровськ 

пройшов тренінг «Ефективні комунікації. Публічні ви-

ступи» в рамках проекту «Активна громада» Всеукра-

їнської ГО «Інститут Республіка» за підтримки Націо-

нального демократичного інституту та USAID. 

Тренером була Яна Кот, заступник начальника відді-

лу з організації виховної роботи студентів ДонНТУ, акти-

вістка ГО «Інститут «Республіка». Мета тренінгу поляга-

ла в розвитку комунікативної грамотності молоді, фор-

муванні основних навичок дієвого спілкування, навчанні 

ефективним виступам перед різними аудиторіями. 

Школярі активно долучалися до обговорень важливо-

сті ефективної комунікації та вчилися налагоджувати 

контакт один із одним і знаходити порозуміння. Під час 

рольової гри «Знайди контакт» 

учасники на практиці демон-

стрували свої комунікативні зді-

бності та навички правильно бу-

дувати діалог у різних ситуаціях. 

У ході другої частини тренінгу 

учні дізналися, як покращити 

свої ораторські здібності та як  

найкраще підготувати себе до публічного виступу. 

Протягом заходу панувала дружня атмосфера, тому 

школярі не тільки вдосконалили свої здібності й отрима-

ли нові знання, але і гарно провели час. 

Яна Кот, заступник начальника підрозділу 

з організації виховної роботи студентів 

 

Початок літа завжди є спекотним, і літо 2018 

мало чим повинно було відрізнятися від будь-

якого, але є одне «але». Компанія QuartSoft вирі-

шила розпочати його з чудової події, яка задала 

вектор всьому літу. Вже вдруге компанія є ініціа-

тором і організатором регіонального фестивалю 

RoboСхід. ДонНТУ вперше долучився до події , 

проте дуже влучно й амбітно, бо зацікавити та 

розважити школярів з усієї області було чим. 

Фестиваль розділили на три зони: зону змагань, 

презентації та майстер-класи. Десант університету 

в кількості 15 осіб – проактивна частина факульте-

ту КІТАЕР, з яких половина – кістяк Молодіжного 

Хабу, був, як риба у 

воді й окупував прак-

тично всі можливі та 

неможливі локації. На 

жаль, до змагань у 

слаломі на самокеро-

ваних машинках уні-

верситет не допусти-

ли, бо робот студентів 

був завеликий, але в 

усьому іншому вони 

були на висот і .  У  

демозоні був представлений проект розумної теп-

лиці та фіналіст конкурсу xplore – голографічний 

асистент Stesha Project. У зоні майстер-класів від-

бувалось одночасно два потоки: для найменших – 

Lego WeDo 2.0 та для більш старшої аудиторії – 

Arduino, де всі охочі мали змогу прокачати свої на-

вички в робототехніці та програмуванні мікроконт-

ролерів. А ще з нами на RoboCхід 2018 відправи-

лися школярі з покровського ліцею «Надія», які 

презентували свій власний проект з автоматизації.  

Минуло трохи часу, а емоції від побаченого не 

тільки не згасли, а й продовжують надихати, і, як 

наслідок, у червні ДонНТУ разом із Молодіжним 

Хабом відкрив двері гуртка для 15 щасливчиків – 

школярів Покровська, які за два тижні пройшли 

інтенсивне навчання за пілотною програмою з ос-

нов робототехніки, програмування мікроконтроле-

рів, опанували навички лідерства, креативного ми-

слення, командної роботи й мистецтва презентації. 

Особливу подяку за запрошення, організацію, 

сприяння та невимушену атмосферу фестива-

лю хочеться висловити Марині Борисенко. Також 

ми вдячні Покровській міській раді Донецької 

області за допомогу в питаннях трансферу, ОО  

«ДЦМ «ДОБРО» – за надані конструктори Lego – і 

сподіваємося на підтримку Молодіжного банку іні-

ціатив Покровська й Добропілля та розвиток 

проекту в рамках нещодавно укладеного ме-

морандуму з міською радою. 

Гліб Ступак, старший викладач кафедри АТ 
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вин «Артвайнері». Дуже цікавим 

для нашого гостя було відвіду-

вання заводу «Артвайнері». Як 

зазначив професор, в Португалії, 

яка є одним із найбільших вироб-

ників вина в Європі, таких уніка-

льних підприємств немає. Тому 

технологія виробництва, з якою 

ми ознайомилися під час візиту 

на завод, визвала жвавий про-

фесійний інтерес і зацікавленість. 

Наприкінці візиту професор 

Нуно Алмейда взяв участь у що-

річному святкуванні ювілею Дон-

НТУ, під час якого мав чудову 

можливість поспілкуватися з на-

шими викладачами у неформа-

льній і дружній атмосфері, почути 

українські пісні та потанцювати 

не тільки під українську, а й пор-

тугальську музику. Така дружня 

вечірка  ще більше зблизила нас і 

надала нове дихання нашим 

майбутнім планам. 

По завершенні візиту профе-

сора Нуно Алмейда до ДонНТУ 

можна впевнено констатувати, 

що далека Португалія стала до 

нас значно ближчою. Наші на-

вчальні та наукові обміни свід-

чать про те, що українські та пор-

тугальські виші мають багато  

спільного. Отже, наші можливості 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

співпраці з європейськими парт-

нерами розширюються та стають 

більш потужними. 

Ірина Швець, проректор з 

міжнародних зв’язків ДонНТУ 

 

Алмейда, під час якої він розпо-

вів про Політехнічний Інститут 

Лейрії та місто, де він розташо-

ваний. Корисною та пізнаваль-

ною була лекція з маркетингу. 

Професор Нуно Алмейда навів 

цікаві приклади маркетингових 

стратегій і активно залучив сту-

дентів до онлайн-вікторини. По 

закінченні зустрічі зі студентами 

професор Нуно Алмейда відпо-

вів на запитання та запросив 

студентів до навчання в Полі-

технічний інститут. 

В ДонНТУ професор Нуно 

Алмейда відвідав 

наші лабораторії, 

які справили на 

нього велике вра-

ження. Проректор 

з  н а в ч а л ь н о -

виховної роботи 

Вікторія Воропає-

ва ознайомила 

гостя зі студент-

ськими науковими 

роботами  та їх  

досягненнями у роботі над реа-

льними проектами. Несподіва-

ним і дуже приємним стало зна-

йомство з доцентом кафедри 

хімічних технологій В’ячеславом 

Кауліним, який був одягнений  

у фірмову футболку 

Політехнічного ін-

ституту Лейрії та 

який розповів про 

міжнародні контакти 

кафедри за проек-

том RETHINK, у т.ч. 

- за участю порту-

гальських вишів. 

Програма  візиту  

передбачала також 

відвідування турис- 

тичних кластерів Донецького ре-

гіону, а саме: Святогірського 

державного історико-архітек-

турного заповідника та Арте-

мівського заводу шампанських 

Міжнародне співробітництво 

 

Тридцятого травня в рамках 

програми академічної мобільнос-

ті Еразмус+ (КA1 – Learning 

Mobility) відбувся візит до Дон-

НТУ професора Політехнічного 

інституту Лейрії Нуно Алмейда  

(м. Лейрія, Португалія). 

Міжуніверситетською угодою 

між ДонНТУ та Політехнічним ін-

ститутом Лейрії передбачено не 

тільки обмін викладачами та сту-

дентами, а й запровадження різ-

них форм співпраці. Про це та 

інші можливості наукового спів-

робітництва йшла мова під час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

робочих зустрічей з представ-

никами ректорату та виклада-

чами ДонНТУ. 

Спрямованість наукової робо-

ти професора Нуно Алмейда до-

волі широка: стратегічне управ-

ління маркетингом, туризм, підп-

риємництво. Він є соавтором ба-

гатьох навчальних посібників і 

підручників у сфері туризму, зок-

рема таких: «Ринки товарів і ту-

ристичні напрямки» («Product 

Markets and Tourist Destinations»), 

«Підприємництво» («Entrepre-

neurship Manual»). Вже вісім років 

поспіль професор Нуно Алмейда 

є координатором магістерської 

програми з маркетингу та тури-

зму в Політехнічному інституті 

Лейрії. 

У рамках програми візиту для 

студентів ДонНТУ пройшла відк-

рита лекція  професора Нуно 
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Завідувач кафедри мовної під-

готовки Марина Кабанець взяла 

участь у серії семінарів Програми 

академічних обмінів імені Фулб-

райта в Україні під назвою «Що 

потрібно для успіху в академічно-

му світі?». Семінари для виклада-

чів проходили в рамках проекту 

«Сила фулбрайтівського досвіду: 

можливості професійного розвит-

ку для викладачів внутрішньо пе-

реміщених університетів зі Сходу 

України» за підтримки Посольст-

ва Сполучених Штатів Америки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серія семінарів відбулася у місті 

Харків на базі Національного юри-

дичного університету імені Яро-

слава Мудрого. Організаторами 

семінарів були Марта Коломиєць, 

директор Програми імені Фулбрай-

та в Україні, Інна Бариш, заступник 

директора та координатор програм 

обміну для молодих науковців і 

студентів, Олеся Коцюмбас, асис-

тент програми та координатор про-

ектів, які були особисто присутні на 

усіх заходах. Вони не тільки пред-

ставляли нові програми для прове-

дення досліджень в університетах 

США, знайомили аудиторію з 

доповідачами та брали активну 

участь у дискусіях і обговореннях, 

але й активно спілкувалися із за-

прошеними учасниками семіна-

рів, створюючи теплу та неви-

мушену атмосферу, що надихає, 

зміцнює впевненість у своїх си-

лах і дарує надію на майбутнє.  

Доповідачами були випускники 

Програми імені Фулбрайта, члени 

благодійної організації «Українське 

Бориса Грінченка, присвятила  

свою доповідь питанню політко-

ректності в англійській мові. Бу-

ли розглянуті окремі ситуації, а та-

кож словосполучення та слова, від 

використання яких залежить на-

лежне сприйняття наукового або 

публіцистичного тексту. 

Дуже цікавим для всіх присутніх 

виявися проект «Біотехнологічний 

ліцей «Радовель», представлений 

його засновником і членом Нагля-

дової ради, юристом та бізнесме-

ном Михайлом Весельським. Його 

ідея відбудувати своє рідне село у 

населений пункт європейського 

типу з новим освітнім закладом, 

медичним центром, сучасною ін-

фраструктурою та залученням міс-

цевих мешканців у бізнес з виро-

щування ягід викликали захоплен-

ня учасників семінару. До аудиторії 

він звернувся як до висококваліфі-

кованих фахівців, які будуть залу-

чені до створення освітнього за-

кладу нового типу. 

Окрім теоретичних лекцій учас-

ники мали змогу взяти участь у 

майстер-класі Олександри Олійник 

з розвитку відчуття власного тіла, 

партнера та простору, імпровізації, 

створення сприятливої атмосфери 

в колективі. 

Вечори також були насиченими 

подіями, які організатори старанно 

підібрали для учасників. Це була 

зустріч з іспаністами в «Книгарні 

Є» на тему «Іспанський Харків» та 

вистава S.A.L.O. незалежної трупи 

сучасного танцю Black Orange 

Dance Theatre. 

Усі учасники відчували щиру 

вдячність організаторам за підтри-

мку переміщених університетів, а 

також за їх гостинність, професіо-

налізм, можливість познайомитися 

і поспілкуватися з чудовими людь-

ми та новий поштовх для профе-

сійного та особистісного зростання. 

 Марина Кабанець, 

завідувач кафедри мовної 

підготовки 

фулбрайтівське коло». Ліза Щепе-

тильникова,  старший радник  

EducationUSA Американських Рад з 

міжнародної освіти, розповіла про 

можливості навчання або стажу-

вання у США для викладачів, керів-

ників структурних підрозділів, аспі-

рантів і студентів. Андрій Новіков, 

науковий співробітник Державного 

природознавчого музею НАН Укра-

їни, провів лекції про можливості 

отримання грантів і їх особливості, 

шляхи підвищення шансів їх отри-

мати та необхідні кроки до успіш- 

ного результату, а також 

про функц іон ування  

українських наукових 

часописів і перспективи 

та напрямки їх розвитку. 

   Олександр Пронкевич, 

директор Інституту фі-

лології Чорноморського 

національного універ-

ситету ім. Петра Моги-

ли, поділився досвідом  

використання інституційних мож-

ливостей українських закладів ви-

щої освіти для інтернаціоналізації 

освіти, а також надав цінні поради 

щодо створення ефективної ко-

манди для розвитку міжнародного 

співробітництва та участі у між-

народних проектах. 

Олена Жилінкова, доцент Наці-

онального юридичного університе-

ту ім. Ярослава Мудрого, провела 

ділову гру – імітацію судового засі-

дання в Європейському суді з при-

воду позову асоціації видавництв 

Франції та Бельгії проти корпорації 

Google за порушення авторських 

прав, де учасники семінару ви-

ступали в якості представників по-

зивача та відповідача й суддівської 

колегії, висуваючи свої претензії, 

відповідаючи на аргументи та до-

водячи свою позицію. Цікаво, що 

результат судового засідання 

виявився подібним до рішення, що 

було прийняте в реальному житті. 

Оксана Борисенко-Висоцька, 

доцент Київського університету ім. 

Нові знання 
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Наукова робота 

У рамках реалізації проекту створення навчальної геодезичної 

лабораторії на кафедрі геодезії та будівництва підземних споруд 

Донецьким національним технічним університетом протягом 

весни -л іта  2018 року було придбано сучасне  обладнання та  

пристрої, що дозволять підняти на-

вчальний процес на якісно новий рівень. 

Студенти спеціальностей 193 «Ге-

одезія та землеустрій», 184 «Гірництво», 

103 «Науки про Землю» (геологія) та ін. 

зможуть опанувати практичні навички  

роботи з новітніми пристроями та обладнанням, технологіями об-

робки результатів вимірювань і спостережень при виконанні геоде-

зичних і маркшейдерських робіт у різних галузях.  

Це обладнання від провідних виробників, представлених на 

українському ринку: оптичні теодоліти та нівеліри, тахеометри, 

двочастотні (GPS + ГЛОНАСС) приймачі, рулетки лазерні та мета-

леві, рейки нівелірні телескопічні, трегери, схили маркшейдерські 

тощо, все з необхідними комплектуючими.  

Для навчальних практичних занять передбачається обладнати ауд. 

2.210, де нові пристрої будуть встановлюватися на спеціально виготов-

лених настінних кронштейнах для максимально зручного користування 

та вивчення. Також будуть створені комп’ютеризовані робочі місця для 

керування вимірюваннями та обробки результатів.  

Отже, новий навчальний 2018/19 рік має стати дуже цікавим і наси-

ченим для студентів і викладачів кафедри геодезії та будівництва під-

земних споруд. Запрошуємо до нової лабораторії! 

В’ячеслав Каменець, 

доцент кафедри геодезії та будівництва підземних споруд 
 

Продовженням співпраці з німецькими колегами стала участь у се-

мінарі викладача ДонНТУ в Технічному університеті Кайзерслаутерна 

в рамках програми спільних наукових досліджень України й Німеччини. 

У червні Андрій Топоров, в.о. завідувача кафедри обладнання пере-

роблювальних технологічних комплексів, здійснив візит до Технічного 

університету Кайзерслаутерна. Метою візиту було узгодження програми 

спільних наукових досліджень зі створення захисного нанопокриття ро-

бочих поверхонь технологічного обладнання. Під час робочих зустрічей 

з професором Технічного університету Кайзер-

слаутерна Сергієм Антонюком було обговоре-

но питання спільної підготовки наукових кадрів 

за аспірантськими та магістерськими програ-

мами. Цікавою подією стало відвідування най-

більшої міжнародної виставки-конгресу наф-

тохімічного та хімічного обладнання, біотехно- 

логій і технологій захисту навколишнього середовища ACHEMA, що 

проходила у Франкфурті-на-Майні. У рамках заходу нам вдалося озна-

йомитися з сучасним обладнанням, системними рішеннями, інновацій-

ними технологіями, сервісними послугами для нафтохімічної, хімічної, 

харчової та фармацевтичної промисловості та суміжних галузей. 

Попереду – нові плани та нові спільні дослідження, які передбачають 

участь студентів ДонНТУ в міжнародному науковому співробітництві. 

Андрій Топоров,  в.о. завідувача кафедри ОПТК 

У липні делегація Донецького 

національного технічного уні-

верситету у склад і  ректора  

Я.О. Ляшка  та проректора з 

наукової роботи Є.О. Башкова 

відвідали з візитом давнього 

партнера ДонНТУ – Технічний 

університет Гамбург-Харбург. 

Зустріч відбувалася за за-

прошенням професора Інституту 

технологій переробки твердих і 

сипких  матер іал ів  Штефана  

Гайнр іха ,  я кий у 2015 р .  б ув   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обраний почесним докторо м 

ДонНТУ і є давнім другом вишу.  

Співробітництво наших  уні-

верситетів триває вже багато років, 

викладачі та студенти активно об-

мінюються досвідом і беруть участь 

у спільних заходах. Темою цього-

річного візиту стало обговорення 

перспектив подальшої співпраці 

університетів у сфері навчання 

та досліджень. 

Програма візиту складалася із 

зустрічей і обміну досвідом з коле-

гами, проведенні дослідницького 

семінару, у якому брали участь  

студенти та випускники ДонНТУ, які 

зараз продовжують навчання і пра-

цюють у лабораторіях центру дос-

ліджень німецького університету. 

Делегація ДонНТУ була прийн-

ята ректором університету, про-

фесором Хендріком Брінксма, 

який підтвердив бажання німецьких 

колег продовжувати спільні наукові 

та навчальні розробки. Сподіває-

мося на подальшу плідну співпра-

цю й успіхи у міжнародних нау-

кових і освітніх проектах. 

Євген Башков, 

проректор з наукової роботи 
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Талановита молодь 

- “RoadSSL” - інноваційні підходи до систем вулично-

го освітлення; 

- “SeGrain” - система запобігання крадіжкам зерна й 

інших вантажів при перевезеннях з полів до елеваторів; 

- ”SmartAgro” - система контролю параметрів мікрок-

лімату в теплицях; 

- “SmartCare” - інтелектуальна система попереджен-

ня критичного стану здоров'я з інформуванням від-

повідних медичних служб;  

- “SMusic” – сервіс, який допоможе навчитися грі 

на гітарі; 

- “SteshaProject” - голографічний консультант у 

торговельному центрі. 

Враховуючи значну кількість представлених 

проектів, обрати три найкращі було завданням не з 

легких. Перед оголошенням результатів кожен із 

експертів поділився своїм враженням від заходу й 

надав учасникам ряд цінних порад і рекомендацій. 

Зокрема, Ігор Пеер висловив надію, що міська вла-

да Покровська всіляко підтримуватиме молодь на 

шляху втілення їх ідей у життя. 

Тим не менше, переможці визначилися – ними стали 

проекти “RoadSSL”, ”SmartAgro” та “FastTravel”, авто-

рами та виконавцями яких є вихідці ФКІТАЕР. Вони й 

представили ДонНТУ на випуску української мережі  

стартап-шкіл «Sikorsky Challenge» 2018 року, що про-

ходив 5-6 липня 2018 року в Києві. Подія стала складо-

вою щорічного Фестивалю інноваційних проектів 

«Sikorsky Challenge». 

Під час заходу було презентовано 30 найкращих 

стартап-проектів випускників університетських стартап-

шкіл мережі Sikorsky Challenge, серед яких було від-

значено 10 найбільш цікавих. Одним із переможців став 

проект студентів ДонНТУ ’’RoadSSL’’. 

Тож, щиро вітаємо хлопців і бажаємо їм стрімко-

го розвитку проекту й успішної його реалізації. 

Катерина Щербакова, фахівець РВВ 

Двадцять сьомого червня в ДонНТУ пройшов 

DEMO DAY в рамках заключного тренінгу від 

менторів стартап-школи “Sikorsky Challenge”. 

Представники дев’ятьох команд, які не один місяць 

працювали над проектами, а також доробляли та 

змінювали свої ідеї, нарешті мали змогу презе-

нтувати їх поважному журі та слухачам. 

Так, до складу експертного журі увійшли: Ірина 

Швець, проректор з міжнародних зв’язків ДонНТУ, 

Денис Шиленко, консультант міського голови Пок-

ровська, Микола Головко, приватний підприємець, 

засновник компанії «Мастер ДОМ», Ігор Пеер – мен-

тор і один із засновників стартап-школи “Sikorsky 

Cha l lenge ” ,  генеральний директор Open  

innovation Incubator «Be Next IT», і Гліб Ступак, 

старший викладач кафедри АТ, координатор ро-

звитку інноваційної діяльності в університеті.  

Що ж до безпосередньо команд і їх доробок, ви-

глядали вони наступним чином: 

- “CiGInfo” - додаток, який полегшить спілкування 

з місцевою владою; 

    - “FastTravel” - сервіс, що допоможе віднайти ціка-

ві місця для відвідування поряд із вами та розробити 

оптимальний маршрут для прогулянки у вільний час; 

- ”Food4You” - романтична вечеря вдома – 

простіше, ніж у ресторані. Створюйте вишукані 

страви завдяки нам; 

Дві команди факультету КІТАЕР – ’’SmartCare’’ та 

’’SeGrain’’ брали участь у фіналі міжнародної студентської 

олімпіади у сфері інформаційних технологій «IT-Universe».  

Щиро вітаємо Катерину Єлагіну, Максима Лебединсь-

кого та Андрія Прокушева із зайнятим другим місцем у 

конкурсі передових ідей і технологій «Інтернет речей», 

Микиту Кіряєва - із зайнятим третім місцем у конкурсі «Кращий 

інноваційний диплом» і керівника проектів – Гліба Ступака.  

Окрім участі у заходах, студенти мали можливість у 

рамках зустрічі користувачів MikroTik покращити свої на-

вички у сфері телекому під час MikroTik User Meeting – 

конференц і ї  з  програмного забезпечення Mik roT ik  

RouterOS і апаратних засобів RouterBoard.  
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Громадське життя 

Сьогодні, в 

   умовах гіб- 

ридної війни, 

Україна пот- 

ребує не ли- 

ше нової во- 

єнної доктри- 

                            ни, а й національ-

ної доктрини в царині освіти, зок-

рема гуманітарної та історичної, 

культури, науки, яка допоможе 

відвоювати або ж «деокупува-

ти» наші споконвічні території. 

Якщо з воєнною агресією бо-

рються вояки ЗСУ, то з агресією ін-

формаційною та культурною протя-

гом уже чотирьох років системно 

бореться Соборна Україна, україн-

ське суспільство, у тому числі – на-

уково-педагогічний колектив Дон-

НТУ, проекти і заходи якого є 

укріпленими «блокпостами» на-

ціональної культурної ідентич-

ності українців. 

Як зазначив американський по-

ет і філософ Емерсон, «Знання 

існує для того, щоб його розповсю-

джувати». Цього ж принципу у сво-

їй роботі і дотримується Покровсь-

ка міська організація Товариства 

«Знання» України, яка існує вже 

майже два роки. Її осердям, кіс-

тяком стала кафедра мовної підго-

товки Донецького національного 

технічного університету, а також 

інші кафедри гуманітарного циклу, 

колектив науково-технічної біб-

ліотеки університету. 

Основними  напрямками роботи 

орган ізац і ї  є :  нац іонально -

патріотичне виховання молоді; 

утвердження української мови, змі-

цнення її позиції, утвердження на-

ціональної самосвідомості україн-

ського народу, формування націо-

нальних ціннісних орієнтирів і гро-

мадської самосвідомості; взаємо-

дія і координація діяльності гро-

мадського сектору з органами міс-

цевого самоврядування; сприяння 

інтегруванню в українство жителів 

Сходу, включаючи окуповані тери-

торії та анексованій Крим тощо. 

Свою роботу міська організація  

Лакиза) Гімну України. Зі звітною 

допов іддю про  роботу м іж  

з’їздами виступив президент То-

вариства, академік НАН України 

і НАПН України В.Г. Кремень. 

Віце-президент Товариства, го-

лова правління, член-кореспондент 

НАПНУ В.І. Кушерець ознайомив 

делегатів з’їзду із проектом нового 

статуту Товариства і завданням 

Товариства як неприбуткової гро-

мадської організації. 

З обговоренням доповідей ви-

ступили голова Київської міської 

організації Товариства Василь Не-

волов, голови правлінь Вінницької, 

Запорізької, Харківської обласних 

організації Людмила Кулик, Ніна 

Забава, Таїсія Повалій, заступ-

ник голови правління Товарист-

ва Дмитро Єсипенко, директор Ки-

ївського коледжу Університету су-

часних знань Тетяна Петровська, а 

також – делегати з Донбасу Воло-

димир Дериведмідь (м. Бахмут) і 

Володимир Алтухов (м. Покровськ). 

У виступах ішлося про подаль-

ше поліпшення національно-патрі-

отичного виховання, висвітлення 

правди про Україну, її історію, 

культуру і світ, про дійову відсіч 

інформаційній війні проти України, 

особливо в Донбасі, про розвиток 

на рівні сучасних вимог форм і ме-

тодів просвітництва, усних, у ЗМІ 

та соціальних мережах, пропону-

валося значно поліпшити допомогу 

обласним організаціям Товариства. 

Делегатів і учасників з’їзду було 

нагороджено Почесними грамо-

тами, відзнаками «За особливі за-

слуги», а також вручено книги В. 

Кременя «Філософія людиноце-

нтризму в освітньому просторі», В. 

Кушерця «Час нового просвітницт-

ва», журнали Товариства «Наука 

і с усп ільство» ,  «Наше небо», 

проекти документів з’їзду. 

Володимир Алтухов, 

Голова правління Покровської 

міської організації Товариства 

«Знання» України, 

старший викладач кафедри 

мовної підготовки 

 

координує з діяльністю громадської 

ради при виконкомі Покровської  

міської ради. Спільно з Україн-

ською миротворчою школою ор-

ганізовано і проведено вечори 

пам’яті, присвячені видатному 

українському дисиденту Анато-

лію Лупиносу (5 лютого 2016, 

2017 і 2018 рр.) та мітинг, прис-

вячений Дню народження Сте-

пана Бандери (1.01.18 р.). 

Членами Покровської міської 

організації Товариства «Знання» 

України розроблено стратегію від-

родження і популяризації постійно-

го вживання української мови у 

м. Покровську з метою підвищення 

загального рівня володіння держа-

вною мовою серед широкого зага-

лу (державні, приватні підприємст-

ва й організації, навчальні заклади, 

сфера обслуговування, святкові й 

урочисті заходи, транспортні пос-

луги та ін.) і запропоновано депу-

татам Покровської міської ради для 

розгляду й опрацювання.  

Продовжуємо боротьбу за вста-

новлення пам’ятника Т.Г. Шевчен-

кові (пам’ятний знак установлено в 

березні 2006 р.). Як тут не згадати 

загальновідоме «...мені тринадця-

тий минало...». Сподіваємося, цьо-

го року нам таки вдасться врешті-

решт здійснити мрію патріотично 

налаштованих покровчан. 

22 червня 2018 року голова 

правління Покровської міської 

організації Товариства «Знання» 

України Володимир Алтухов 

узяв участь у роботі V ІІІ з’їзду 

Товариства «Знання» України, 

який відбувся в Зоряному залі 

Київського планетарію. 

Перед початком роботи з’їзду у 

фойє Київського планетарію деле-

гатам було представлено  виставку 

картин народного артиста України, 

лауреата Шевченківської премії 

Валерія Франчука, виставку виши-

вки, присвяченої творчості Тараса 

Шевченка, Івана Рябчука. 

Розпочався з’їзд з виконання 

делегатами (разом із уславленим 

хором «Чумаки», диригент Сергій  
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Цікава сторінка 

Сімнадцятого червня у Покровську на стаді- 

оні ЗОШ №9 відбувся Всеукраїнський відкритий 

рейтинговий турнір зі стрітболу (вуличного 

баскетболу) серед дорослих команд. Учас-

никами змагань стали 13 команд із Крама-

торська, Костянтинівки, Добропілля, Мир-

нограду, Покровська, Новодонецького, Се-

лидова, Новогродівки та Запоріжжя.  

Одним із організаторів турніру став студент 

ФМЕХТ Євген Кміт, досвідчений гравець у баскетбол. Він розповів, 

що Покровськ приймає відбірковий турнір подібного рівня від Україн-

ської стрітбольної ліги вже вдруге, а переможець отримає право на 

участь у закритому турнірі зі стрітболу в категорії PRO івенту «1.1.6. 

Streetball Challenge», що пройде в серпні у Харкові. У ньому візьмуть 

участь переможці відбіркових ігор і команди професійного статусу. 

Слід зазначити, що стрітбол – досить молодий вид спорту й лише 

зовсім нещодавно увійшов до числа олімпійських. Команда склада-

ється із трьох осіб, дві команди грають на одне кільце. В цьому виді 

спорту дуже заохочуються кидки м’яча зверху (слем-данки) та всілякі 

трюки, тож,  гра виходить динамічною та видовищною. 

Спортивні протистояння тривали декілька годин, в ході яких було 

визначено трійку лідерів: команда «Покровськ», до складу якої увій-

шли Євген Кміт і випускник ФКНТ Олександр Неголюк, посіла третє 

місце, команда з Краматорська – друге місце, а команда із Запоріжжя 

– перше. Кращим данкером став запорізький спортсмен Віталій 

Тельчаров. Переможці та призери отримали дипломи, грошові призи 

та медалі. Цей турнір відбувся під егідою Української стрітбольної 

ліги за сприяння частини призового фонду від міського управління 

сім'ї, молоді та спорту, а основними спонсорами стали ТОВ «Сталь-

конструкція» (м. Покровськ) та «Семки Потехи» (м. Київ). Багато 

спортсменів відзначили гарну організацію турніру, сучасний майдан-

чик і сприятливі умови для змагань.  

Євген Кміт,  студент ФМЕХТ 

Галина Лисенко, начальник підрозділу з організації виховної 

роботи студентів 

Першого червня 2018 р. у всіх регіонах України пройшов Всеукра-

їнський забіг «Зелена миля 2018» серед студентської молоді та 

охочих. Представники ДонНТУ також стали учасниками заходу.  

Забіг проводиться Комітетом з фізичного виховання та спорту 

МОН України спільно з громадською організацією «Спортивна студе-

нтська спілка України» та Національним олімпійським комітетом з 

метою популяризації фізичної культури 

та спорту, підвищення рухової активнос-

ті та зміцнення здоров’я, залучення сту-

дентської молоді до регулярних занять 

фізичною культурою та спортом, пропа-

ганди охорони навколишнього сере-

довища засобами фізичної культури 

та спорту. 

 

 

З 20 по 22 липня у Маріуполі відбу-

вся регіональний етап форуму «Сту-

дентська республіка Донеччини». 

Донецький національний технічний 

університет представляла збірна ко-

манда у складі Богдана Мироненка 

(ФЕМ), Ігоря Чельтера (ФКНТ), Романа 

Романова (ФКІТАЕР), Анастасії Шов-

кової (ФКІТАЕР), Катерини Галузи (ГФ) 

і студентів ФТОВ Едуарда Симоненка, 

Людмили Михалко, Ганни Нестеренко, 

Влада Ульяницького та випускниці 

Еліни Гетун. До речі, студентки Вікто-

рія Луценко (ФМЕХТ) і Вікторія Ємець 

(ФТОВ) увійшли до числа організа-

торів «Студреспубліки». 

Цей масштабний захід зібрав 

близько 100 студентських лідерів з 

майже усіх вишів регіону. Програма 

форуму передбачала проведення 

семінарів і тренінгів для молодіж-

них активістів, ігрових змагань, а 

також включала в себе різноманітні 

інтелектуальні та спортивні турніри 

та проведення стратегічної гри у 

життя студентського «міста-держави». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Протягом трьох днів у ході дебатів, 

ігор і дискусій студенти створювали 

проекти, висували креативні ідеї під 

керівництвом експертів на тему «Як 

досягти прогресу й миру на Донбасі». 

Молодь активно працювала над ідея-

ми розвитку Донеччини, переймала 

досвід від експертів, знайомилася, 

спілкувалася та, звісно, відпочивала. 

Одним словом, весело та з користю 

проводила час і отримувала масу по-

зитивних емоцій і вражень. 

Галина Лисенко,  

начальник підрозділу з організації 

виховної роботи студентів 


