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Óâàæàåìûå êîëëåãè, 
ïîçäðàâëÿåì Âàñ
ñ íàñòóïàþùèì 

Íîâûì 2006 ãîäîì!
Сколько прожито лет —
Мы не будем считать.
Просто хочется всем
От души пожелать:
В Hовый год не болеть,
Hе грустить, не скучать
И еще много лет
Hовый год так встречать!

Ðåêòîðàò
Ïðîôêîì ðàáîòíèêîâ

От имени работников Донецкого национального универ�
ситета сердечно поздравляем преподавателей и сотрудни�
ков ДонНТУ с Новогодними и Рождественскими праздника�
ми!

Наши профсоюзные организации связывает долголет�
нее и плодотворное сотрудничество. Мы ценим сложив�
шиеся взаимоотношения и надеемся, что они будут разви�
ваться и в дальнейшем.

Пусть Новый 2006 год станет для вас годом добрых пе�
ремен, мира и согласия! Пусть всегда будут уют и тепло в
ваших семьях!

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма,
успехов во всех начинаниях, осуществления надежд и жела�
ний. 

По поручению профкома работников ДонНУ
председатель профкома В.И.Подмарков

Донецька обласна філія АКБ «Укрсоцбанк» переглянула своє рішення відносно нарахування
процентів на залишок коштів по картковому рахунку для співробітників ДонНТУ. У наступному
році це буде пять процентів.

✱✱✱
Згідно пропозиції профспілкового комітету було позитивно вирішено питання про виплату

співробітникам науково�дослідної частини, що були оформлені і працюють вздовж поточного
року (27 чоловік), допомоги на оздоровлення в розмірі 0,5 посадового окладу при наданні основ�
ної відпуски на рік з коштів спеціального фонду.

РРоожжддеессттввееннссккооее

Ночь тиха. По тверди зыбкой
Звезды южные дрожат.
Очи Матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.

Ни ушей, ни взоров лишних,
Вот пропели петухи #
И за ангелами в вышних
Славят Бога пастухи. 

Ясли тихо светят взору, 
Озарен Марии лик. 
Звездный хор к иному хору 
Слухом трепетным приник.

И над Ним горит высоко 
Та звезда далеких стран: 
С ней несут цари Востока 
Злато, смирну и ливан.

ААффааннаассиийй  ФФеетт
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ДДооррооггіі  ккооллееггии!!
Прийміть сер�

дечні вітання та най�
кращі побажання з
нагоди Новорічних
та Різдвяних свят! 

Бажаємо, щоб
2006 рік подарував
Вам багато можли�
востей, приємних
несподіванок, щас�
тя. Нехай мрії збува�
ються, а посіяне дає
щедрі плоди. 

Нехай зі світлом
різдвяної свічки до Ваших осель увійдуть
добробут і любов, мир і злагода. 

Будьмо разом на довгі роки в здравії,
радості і достатку!

Щасливого Нового року і веселих Різ�
двяних свят!

З повагою 
Голова Донецького обкому профспілки

А.С.Горшкова

В фестивале искусств, о котором читайте на пятой странице газеты,
принял участие хор Донецкого национального университета

под руководством В.Пасечника. В его программе были песни
и духовного содержания.
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23 листопада 2005 року відбувся VI
з'їзд Профспілки працівників освіти і науки
України. 257 делегатів територіальних ор�
ганізацій з усіх регіонів країни у столично�
му Будинку профспілок обговорювали й
підбивали підсумки п'ятирічної діяльності,
визначали подальші пріоритети, основні
завдання, форми, методи їх реалізації в
сучасних умовах розвитку українського
суспільства.

Серед 22 делегатів з'їз�
ду від Донецької обласної
організації профспілки були
делегати від ДонНТУ � Юрій
Охват і Анатолій Панасенко.

На порядку денному сто�
яли такі основні питання:
• звіт про роботу ЦК

Профспілки з листопада
2000 року по листопад
2005 року;

• звіт Контрольно�ревізій�
ної комісії;

• про програму дій
Профспілки працівників
освіти і науки на 2006�
2010 роки;

• про нову редакцію Статуту профспілки;
• про повноваження членів ЦК Проф�

спілки від Кримської республіканської,
обласних організацій профспілки та
профспілки м.Києва;

• вибори голови ЦК Профспілки та його
заступників;

• вибори Контрольно�ревізійної комісії.
Слід відзначити, що за звітний період

профспілка зросла на 46 тисяч членів і ни�

ні в ній понад два мільйони. Вона найчи�
сельніша у Федерації профспілок України.

На з'їзді ухвалили нову редакцію
Статуту Профспілки працівників освіти і
науки України. Головою ЦК Профспілки
обрано Леоніда Сачкова, заступника�
ми � Георгія Труханова і Євгена
Нікітюка.

Âèçíà÷åí³ çàõîäè
7 грудня відбувся Пленум Донецького

обласного комітету Профспілки працівників
освіти і науки України, який розглянув такі
питання: «Про роботу міських, районних,
вузівських організацій Профспілки праців�
ників освіти і науки України зі здійснення
громадського контролю за виконанням за�
кону України «Про освіту» в частині забезпе�
чення державних пільг і гарантій».

Пленум відзначив, що в первинних
профспілкових організаціях проводиться
різнопланова систематична робота зі здій�
снення громадського контролю, але  не
дивлячись на те, що Закон України «Про ос�
віту» прийнято ще в 1996 році, у сьогоденні
не в повному обсязі виконуються статті,
якими визначені державні пільги і гарантії.

На пленумі визначені заходи та дії,
спрямовані на боротьбу за виконання на
законодавчому рівні державних пільг і га�
рантій.

ÅÙÅ ÐÀÇ
Î ÏÅÐÅÐÀÑ×ÅÒÀÕ

ÇÀÐÏËÀÒ
В первых числах декабря бухгал�

терией университета был проведен
перерасчет заработной платы про�
фессорско�преподавательского со�
става, начиная с сентября 2005 г.

Штатным сотрудникам этой кате�
гории, кроме тех, у кого оклады были
сохранены с 01.01.05 г. и у которых,
начиная с 1 сентября, не было изме�
нений места работы или занимае�
мой должности (с записью в трудо�
вой книжке), должностные оклады
повышены на 15% .

Доплаты за ученое звание и науч�
ную степень штатным преподавате�
лям также изменены и установлены в
максимальных размерах с 1 сентяб�
ря по 31 декабря 2005 г.

Преподавателям, у которых с 1
сентября 2005 г. произошли указан�
ные выше изменения, а также тем,
кто работает по совместительству,
должностные оклады установлены
по схемам тарифных разрядов без
увеличения на 15%.

Категориям сотрудников УВП,
АУП и АХЧ, у которых должностные
оклады с 1 сентября 2005 г. в резуль�
тате ввода единой тарифной сетки
уменьшились, в декабре 2005 г. при
выплате заработной платы за пер�
вую половину месяца произведены
доплаты из расчета суммы уменьше�
ния окладов, начиная с сентября по
декабрь 2005 г. включительно.

Оклады и доплаты к ним устано�
влены сотрудникам университета в
пределах  фонда оплаты труда,
утвержденного на 2005 г.

Т.БОЙКОВА, 
главный бухгалтер

Поправка. В предыдущем  номе�
ре газеты в статье «Оклады � по та�
рифной сетке» допущена опечатка.
Следует читать: «Граничный размер
доплат за ученое звание профессора
� 33%».

Делегати з'їзду від вузівських організацій
Донеччини біля прапору Профспілки

працівників освіти і науки України

На засіданні профкому 30 листопада
2005 року були розглянуті планові питання:
1. Про виконання в університеті комплексних

заходів по досягненню встановлених нор�
мативів безпеки, гігієни праці у виробничо�
му середовищі, підвищенню існуючого рів�
ня охорони праці, попередження випадків
виробничого травматизму, професійних
захворювань і аварій на 2005 рік.

2. Про результативність аналітичної, право�
вої і інформаційної роботи у профспілково�
му комітеті.

По першому питанню з доповіддю висту�
пив голова комісії з питання охорони праці і
техніки безпеки В.В.Чистюхін, який проін�
формував про те, що було створено комісію
із представників профкому і адміністрації уні�
верситету. Було встановлено, що з заплано�
ваних колдоговором коштів на цей напрямок
освоєно 20%. Виконувалися в основному ті
роботи, що не потребували значних фінансо�
вих коштів. Доповідь викликала активні ви�
ступи голів профбюро, які наводили численні
факти порушення умов праці. Серед най�
більш помітних – порушення температурного
режиму та норм освітлення. Як значний недо�
лік відмітили відсутність перспективного пла�
нування на декілька років і ретельного дотри�
мання прийнятих заходів. Профкомом було
прийнято рішення:
• головам профбюро факультетів і відділів

надати пропозиції щодо покращення охо�
рони праці і техніки безпеки у підрозділах
університету;

• надати адміністрації довідку про невико�
нання «Комплексних заходів…»

Друге питання висвітлив заступник голо�
ви профкому О.Є.Шабаєв. Він доповів (а чле�
ни профкому з цим погодилися), що резуль�
тати роботи наявні: виходить профспілкова
газета, розроблено сайт профкому, завер�
шується робота по створенню нових інфор�
маційних стендів.

Правова робота досить об'ємна, потребує
систематизації, над чим і працює комісія з пи�
тань інформаційної і правової роботи. По цьо�
му питанню профкомом ухвалені такі рішення:
розробити ефективну систему розповсю�
дження газети «Профспілкове життя» і завер�
шити систематизацію правових документів.

У розділі «різне» обговорювалися питан�
ня, пов'язані з підготовкою головами комісій

планів роботи на наступний рік, про хід місяч�
ника культури та ін.

На засіданні профкому 7 грудня розглянуті
питання щодо плана заходів для дітей співпра�
цівників у дні шкільніх новорічних канікул.
Голова комісіі профкому з питань роботи з
дітьми, ветеранами, пенсіонерами С.А.Каплан
розповіла про низку заходів, запланованих ко�
місією. Це відвідання вистави у цирку, лялько�
вому театру, проведення дискотеки та ін.

Друге питання засідання було присвяче�
но питанню «Про практику підготовки доку�
ментів працівникам університету для нарах�
ування пенсій і напрямки іі удосконалення».
Доповідач голова комісіі профкому з питань
оплати труда і фінансування соціальних про�
грам М.Г.Винниченко проаналізував юридич�
ні документи, пов’язані з призначенням та
оформленням пенсій та станом іх виконання
в університеті.

По цьому питанню профкомом ухвалені
такі рішення:
• рекомендований законодавчо порядок

оформлення пенсійних документів дове�
сти до відома відповідних підрозділів уні�
верситету;

• головам профбюро провести роботу се�
ред працівників про необхідність звірення
записів у трудовій книжці, особливо тим,
хто має пільговий стаж;

• організувати у відділі кадрів та профкомі
стенди в допомогу пенсіонерам, на яких ві�
добразити перелік необхідних документів,
інформацію про розмір середньої зарабіт�
ної плати, зміни в законодавсті та ін.

• організувати зустріч з працівниками пен�
сійного фонду (на сайті профкому в руб�
риці «Документи» розміщено Наказ
Міністерства праці та соціальної полі�
тики України та Пенсійного фонду
України про порядок подання та офор�
млення документів для призначення
(перерахунку) пенсій відповідно до
Закону України).

• рекомендувати юридичному відділу прово�
дити консультаціі та навчання з працівни�
ками відділу кадрів, бухгалтеріі, профкому
з питань пенсійного законодавства.

Були також розглянуті інші актуальні для
поточноі роботи профкому питання.

Л. КОВАЛЬОВА, секретар профкому
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– Извините, у меня беспо�
рядок, – галантно приглашает
проходить в комнату знамени�
тый земляк, тренер по пауэр�
лифтингу Я.Р. Розенфельд.
Заслуженный тренер СССР,
Почетный судья СССР, Судья
всесоюзной категории, он и в
новой стране одним из первых
получил звание Заслуженного
тренера Украины. В квартире –
образцовый порядок, а детали
много рассказывают о хозяи�
не. Кабинет переполнен награ�
дами: 2 ордена, 23 медали,
кубки, грамоты – свидетель�
ство далеко не спокойной жиз�
ни. На стенах комнат – портре�
ты красавиц, от которых глаз
не отвести. Это его любимые
женщины – Жена (к сожале�
нию, она уже ушла в мир иной),
Дочь, Внучка и Правнучка.
Пишу с большой буквы, потому
что с такой трепетной нежно�
стью о любимых может расска�
зывать только настоящий
Мужчина.

По�юношески стройный,
подтянутый, элегантный, с
обаятельной улыбкой и мане�
рами английского лорда, в
свои 85 лет он выглядит очень
молодо и возраст не скрывает.
Глядя на него, веришь, что че�
ловек может прожить и 200. По
биографии моего собеседника
можно изучать историю.
Родился в Юзовке, с 14 лет
стал тренироваться у знамени�
того штангиста Филина. Потом
– Харьковский институт физ�
культуры, тренерская работа в
Сталино, а в октябре 1940 –
призыв в армию. Служил в от�
делении разведки артиллерий�
ского полка. Всю войну, с пер�
вого ее дня – на самых горячих
участках: оборона Киева, бои
на Кавказе, деблокирование
Ленинграда, Висло�Одерская
операция, освобождение Вар�
шавы, взятие Берлина, война с
японцами на Дальнем Востоке.

После демобилизации –
тренерская работа в Донецком
металлургическом техникуме,

а с 1948 года – в Донецком ин�
дустриальном институте (ныне
ДонНТУ). От ассистента до до�
цента, получившего право ра�
ботать по авторским програм�
мам, путь непростой. Кстати,
ученое звание Якову
Романовичу было присвоено
ВАКом по результатам публи�
каций, диссертацию даже не
потребовали. Но сам он счи�
тал, что знает еще мало, и за�
очно окончил экономический

факультет Московского инсти�
тута народного хозяйства.

Такой характер – ему инте�
ресно все. Прекрасно играет
на гитаре и пианино, велико�
лепный рассказчик, душа кол�
лектива. Всем нужен – нашу
беседу то и дело прерывали
телефонные звонки, его куда�
то приглашали, консультирова�
лись, отчитывались и т.п. Себя
считает счастливым челове�
ком, ведь он делает доброе де�
ло. Среди воспитанников Я.Р.
Розенфельда – чемпионы
СССР и Европы по штанге, а

Саша Борисов – чемпион мира
по пауэрлифтингу. Тренер осо�
бенно гордится тем, что его
ребята никогда не использова�
ли ни допингов, ни анаболиков.

Одно огорчает этого заслу�
женного человека (он просил
не писать об этом, ну да пусть
уж простит меня). То, что при�
ходится отбиваться от настой�

чивых просьб гостей показать
зал, где готовят чемпионов по
пауэрлифтингу. Уж очень убо�
го, по современным меркам,
выглядит этот «академический
хлев», как любовно шутят сами
спортсмены. Проклятая не�
хватка денег. Вот и сочиняет
каждый раз Тренер правдопо�
добную историю про ремонт
(дескать, в следующий раз по�
кажем).

Гости понимающе кивают и
делают очередное предложе�
ние поработать у них.
Представители Литвы, Индии,
Израиля, Испании, Франции
тоже сулили все блага, лишь
бы согласился. Отказался.

– Я объездил всю Европу.
Да, красиво там. Но не могу я
без Украины. И дом мой в
Донецке, – признается Яков
Романович.

Смотрела я на него и дума�
ла: если бы в моей стране хотя
бы каждый третий мужчина
был таким сильным, уверен�
ным в себе профессионалом
высшей пробы, при этом поря�
дочным и великодушным, как
бы здорово мы зажили! И как
завидовала бы нам Европа!

А что, собственно, мешает?
А.ДМИТРИЕВА

ÂÎÇÐÀÑÒ ÌÓÄÐÎÑÒÈ, 
ÈËÈ Î ÍÀÑÒÎßÙÅÌ ÌÓÆ×ÈÍÅ
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Студенти за очі про доцента
кафедри АТ Миколу Григоровича
Винниченко шанобливо говорять
«Зубр». І дійсно, чого тільки він не
навчився (загальний трудовий
стаж � 52 роки)! Досконало воло�
діє українською мовою, бо родом
із Полтавщини. Вільно спілкуєть�
ся російською і німецькою. Такій
красивій, приправленій добрим
гумором мові позаздрять філо�
логи. Може із закритими очима
розібрати й зібрати трактор, ос�
кільки за його кермом пропра�
цював 12 років. Характер загар�
тував в армії, а далі пов’язав жит�
тя з нашою політехнікою (до речі,
ступінь доктора�інженера отри�
мав у Магдебурзький вищий тех�
нічній школі). Про глибину про�
фесійних знань свідчать назви
спецкурсів, які він читає:
«Комп’ютерна електроніка»,
«Твердотіла електроніка», «Ваку�
умна та плазмова електроніка»,
«Цифрові автомати».

У керівників Микола Григо�
рович найбільше цінує уміння ор�
ганізувати колектив, самостій�
ність, доброзичливість, не сприй�

має пихатість, прояв зверхності
над підлеглими. Студентів пова�
жає ерудованих, працелюбних,
ввічливих, які по�лицарськи ста�
вляться до старших та до жінок.
Абсолютно не виносить нахаб,
ледарів.

На запитання, чию систему
освіти вважає найкращою, дос�
відчений педагог Винниченко
відповів відверто:

– Я вивчив досвід німецьких
колег і можу порівнювати. Все ж
найбільш ефективною була си�
стема освіти в СРСР, а відповідно
українська та російська. Резуль�
тати впровадження Болонської
системи мене не задовольняють.
Перебудовувати нашу систему
освіти слід з порозумінням, по�
слідовно, вдумливо.

Він має право на такі виснов�
ки, бо багато його колишніх сту�
дентів стали відомими держав�
ними функціонерами, працівни�
ками КДБ, СБУ, НДІ, викладачами
вузів і технікумів. Але найбільше
пишається Микола Григорович
своїми учнями, яких підготував із
захистом дисертації. Фактично

слід перелічити весь викладаць�
кий склад кафедр АСК,АТ,ЕТ.
Вагомий обсяг за 39 років.

Копітку і відповідальну частку
роботи доручив Миколі Григо�
ровичу профком � очолити комісію
із заробітної плати та фінансуван�
ня. І що в нашому навчальному за�
кладі відповідна увага приділяєть�
ся фінансовій дисципліні є у бага�
тьому й його заслуга.

Профком щиро вітає Миколу
Григоровича Винниченка із 65�
річчям (усьго�то! Такі чоловіки
завжди молодим фору дають!)
Бажаємо творчої наснаги, успіхів
у роботі, безмежного чоловічого
та сімейного щастя.

Ïðîôåñ³îíàë
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28 листопада виповнило�
ся 70 років Жоржу Терен�
тійовичу Збіцькому, завідую�
чому лабораторіями кафедри
АСУ факультету КІТА. Він на�
родився в м. Дніпродзержин�
ську Дніпропетровської обла�
сті в сім'ї робітника. В 1954
році закінчив середню школу і
пішов працювати на Дніпро�
дзержинський металургійний
завод в центр металургійної
автоматики електроналаго�
джувачем.

В жовтні 1954 року був
призваний до лав  Радянської
Армії, де пройшов шлях від
рядового до полковника. Ж.Т.
Збіцький служив на різних по�
садах � від командира відді�
лення до заступника коман�

дира полку, закінчив службу
старшим викладачем кафе�
дри історії КПРС Донецького
ВВПУ. Він закінчив Військово�
інженерне училище, Мос�
ковську вищу партійну школу
при ЦК КПРС, Вищі академічні
курси Ленінградської академії
ракетних військ і артилерії. За
сумлінну службу в лавах
збройних сил Жорж Терен�
тійович нагороджений 14 уря�
довими нагородами. В січні
1987 року він звільнився в за�
пас і став працювати виклада�
чем в інших учбових закладах
освіти. 

З червня 2000 року прац�
ює в ДонНТУ на посаді заві�
дуючого лабораторіями. Ж.Т.
Збіцький багато уваги приді�
ляє розвитку лабораторної
бази кафедри, сумлінно вико�
нує свої обов'язки. Він прово�
дить виховну роботу серед
молоді. Як член профбюро
факультету, відповідальний за
роботу з ветеранами війни,
Збройних Сил та праці, вико�
нує великий обсяг робіт, під�
тримує тісні зв'язки з ними та
молоддю.

Колектив факультету КІТА
щиро вітає Жоржа Терентійо�
вича з ювілеєм, бажає йому
міцного здоров'я, сімейного
щастя. За сумлінну роботу
Ж.Т.Збіцький нагороджений
Почесною грамотою профко�
му ДонНТУ та грошовою пре�
мією.

М. ВИННИЧЕНКО, 
голова профбюро
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Профком працівників ДонНТУ щиро вітає з Днем народження наших

іменинників: голову комісії з питань оздоровлення і побутової роботи
профспілкового комітету ВЕТРЯКА Юрія Леонідовича (01.12) і старшого ін3
структора профспілкового комітету працівників ТАРАСЕНКО Геннадія Ілліча
(04.12)!

Человек не может жить без света – 
Вся в огнях огромная планета
И теплом искусственным согрета.
Кто�то ведь создал все чудо это?!

Энергетик людям свет дает.
А наука движется вперед:
Видим мы от первых малых ГЭС
К ядерным реакторам прогресс.

Розвиток людського суспільства
і його успіхи на шляху цивіліза�
ції й прогресу безпосередньо

пов'язані з підвищенням продуктив�
ності праці й поліпшенням мате�
ріальних умов життя. Необхідна умо�
ва науково�технічного й соціального
прогресу складається в збільшенні
кількості споживаної
енергії й освоєнні нових,
більш ефективних її ви�
дів. Забезпечення енер�
гією – необхідна основа
для того, щоб людина
могла створювати нову
техніку, займатися нау�
ками, мистецтвом, літе�
ратурою – всім тим, що
узагальнено називають
культурою.

Кузнею кадрів для
е л е к т р о е н е р г е т и к и
Донбасу, інших регіонів
України, країн ближньо�
го й далекого зарубіжжя був й є елек�
тротехнічний факультет ДонНТУ. 

Факультет заснований в 1959 році і є
одним з найбільших у вузі: по чотирьох
основних спеціальностях на ньому нав�
чається понад 1000 студентів. До складу
факультету входить 6 кафедр.

Велика заслуга в його створенні на�
лежить першому деканові М.Б. Шу�
мяцькому, організаторські здатності,
невичерпні енергія й ініціатива якого до�
зволили підключити до проблеми підго�
товки фахівців в області електроенерге�
тики різні організації, міністерства.
Необхідно було створити ряд нових ла�
бораторій й укомплектувати штат викла�

дацького складу. У числі перших студен�
тів і випускників електротехнічного фа�
культету – В.О. Есауленко, нині профес�
ор кафедри ЕМ і ТОЕ, П.Х. Коцегуб – за�
відувач кафедрою ЕАПУ, В.А. Святний –
професор, завідувач кафедрою ЕОМ,
В.П.Борисенко – професор  кафедри
ЕАПУ та ін.

За час свого існування на ЕТФ підго�
товлено понад 10 000 фахівців.

Факультет тісно співробітничає з
навчальними закладами: Московським
енергетичним інститутом (м. Москва,
Росія); Новочеркаським державним тех�
нічним університетом (м. Новочеркаськ,
Росія); Магдебурзьким технічним уні�
верситетом імені Отто фон Геріке (м.
Магдебург, Німеччина); Падернборн�
ским технічним університетом (м. Па�
дернборн, Німеччина); технічним уні�
верситетом міста Кошице (Словаччина);
Силезською політехнікою (м. Гливиці,
Польща); університетами в м.Дамаску й
м.Латакіа (Сирія).

На базі ЕТФ створені
німецький, англійський й
французький технічні фа�
культети, на кожній кафе�
дрі працює аспірантура,
захищаються кандидатські
дисертації. За останні два
роки співробітниками ЕТФ
захищені три докторські
дисертації (М.М. Федо�
ров, О.І. Толочко, І.П. За�
болотний).

Енергетика України пе�
реживає зараз період но�
вих концепцій подальшого

розвитку в змінившихся економіч�
них і соціально�політичних умовах, і
поки ще не сформовані в широкому
масштабі засоби й завдання ро�
звитку, адекватні ринковій економі�
ці. Рішення наявних проблем зал�

ежить у тому числі й від
ефективності співробіт�
ництва науковців і пред�
ставників виробництва.
Для поглиблення таких
зв'язків велику роль ві�
діграє Міжнародна нау�
ково�технічна конфе�
ренція «Керування ре�
жимами роботи об'єктів
електричних систем»,
що проводиться сила�
ми співробітників ЕТФ
(голова оргкомітету –
доцент кафедри ЕС
М.В. Гребченко).

Не останню роль відіграє на факуль�
теті профспілкове бюро, яке 15 років
плідно очолював доцент кафедри ЕМ і
ТОЕ Л.О. Васильєв. За участю деканату і
профбюро на факультеті постійно про�
водяться святкування професійного
свята, ювілейних дат в історії кафедр і
факультету в цілому. Все це дозволяє
підтримувати доброзичливий мораль�
ний дух колективу. Яскравий приклад
цього – відкриття на кафедрі ЕС пам'ят�
ного портрету Л.Е. Дударева, під час
якого його друзі, колеги і учні тепло, з
гумором згадували життя цієї прекрас�
ної людини.

Співробітники ЕТФ приймають ак�
тивну участь в спортивному житті
ДонНТУ. Так, команда з волейболу, кі�
стяк якої складають професори В.Ф.
Денник, В.П. Борисенко, Е.Г. Курінний,
доц. О.В. Корощенко, ас. М.В. Апухтін,
два роки поспіль займає перше місце на
спартакіаді здоров'я.

Поздоровляю всіх співробітників
ЕТФ із професійним святом і бажаю
здоров'я, творчих успіхів, оптимізму і
щоб у ваших будинках завжди було те�
пло й світло!

Д.ПОЛКОВНІЧЕНКО, 
голова профбюро ЕТФ

Желаем счастья, бодрости, улыбок,
Больших успехов, света и добра,
И пусть  Господь хранит от всех ошибок,
А завтра будет лучше, чем вчера!

Коллектив кафедры електричних систем ЕТФ

×ÅËÎÂÅÊ 
ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÆÈÒÜ ÁÅÇ ÑÂÅÒÀ...

ÍÀØI ÔÀÊÓËÜÒÅÒÈ

ЗЗіі  ссввяяттоомм  ееннееррггееттииккаа!!
Енергетиків зі святом вітаємо
І від щирого серця бажаємо
Бути світлом у темрі і млі
І здорові щоб Ви всі були!

Ректорат, 
профком працівників ДонНТУ



«Велик бросил у крыльца, 
Ходит и хохочет:
�Лишь бы я перешагнул, 
А другой как хочет», 

– смеялись до упаду мои
одноклассники, поглядывая на
тяготившегося такой популяр�
ностью героя частушки. Време�
на изменились и сегодня уже
«крутые» иномарки бесцере�
монно перегораживают вход в
третий корпус. В лифте только
и остерегайся, чтоб на тебя не
плеснули чаем из пластмассо�
вого стаканчика. Нечаянно. В
аудиториях к вашим джинсам
может намертво приклеиться
жевательная резинка – это
оставил метку, начавкавшись
всласть, великовозрастный
юноша. Другой, зная «три сло�
ва и со знанием этого выйдя из
дома»,  уличный матерный лек�
сикон принес и в стены своей
альма�матер. Мы дожились до
того, что эстетическая недора�
звитость и воинствующее хам�
ство стали восприниматься
окружающими как норма.
Норма, собственно, для кого?

В профкоме работников
забили тревогу – доколе мож�
но это терпеть!? Своей идеей
предоставить возможность по�
литехникам взглянуть на себя
как бы со стороны поделились
с проректором В.И.Костенко,
который после некоторых ко�
лебаний поддержал ее.
Начался, условно говоря, ме�
сячник культуры. В его прове�
дении участвовали десятки со�
трудников университета.

Фотокорреспондент Юрий
Сдвижков из�за множества
плюющих, бросающих прямо
под ноги и парты окурки,
огрызки, бутылки и прочий
мусор, пишущих непристойно�
сти на стенах едва  успевал на�
жимать на кнопку цифровика.
Заглянул он и в аудитории, где
современные модницы свер�
кали оголенными пупками и
глубокими декольте – похоже,
они перепутали учебное заве�
дение с ночным клубом.  В об�
щем отснятое напоминало ил�
люстрацию к роману о «дне»
общества.

Передвижную выставку по
очереди демонстрировали во
всех корпусах (правда, один
декан отказался поддержать
это начинание).  Зрители с ин�
тересом искали знакомых и
возмущались, что лица в ос�

новном были скрыты. (Ребята,
это же по этическим причинам!
�А.Д.). Воспитанные люди, ко�
их в общем�то большинство,
остались за кадром. Эту не�
справедливость мы решили
исправить и разыскали  среди
них тех, кому есть что сказать и
показать. Их оказалось много.
Вот только из�за природной
скромности не привыкли они
выступать на первый план.
Некоторые все же согласились
поделиться прекрасным, и по�
литехники с удовольствием
окунулись в нормальную
жизнь. Они любовались карти�
нами�вышивками инженера
кафедры ЭТ О.Н.Стародубце�
вой, фотокомпозицией физи�
ка�лирика Р.В.Котельвы, встре�
чались с писателями, слушали
выступления студийцев «Со�
фійності»…

Студенты�экономисты вру�
чали своим ровесникам ли�
стовки со стихами, афоризма�
ми, высказываниями великих
людей. А передвижное жюри
определило несколько «по�
бедителей» негласного «анти�
конкурса матерщинников». Их
вежливо отзывали в сторону и
вручали «призы» – словари с
пожеланиями расширить лек�
сический запас. Отмеченные
наградами, правда, стесня�
лись называть номинацию и на
вопросы однокурсников «А что
тебе дали?» смущенно отмахи�
вались.

Знаменательным событи�
ем стал Фестиваль искусств.
Вначале сцену предоставили
гостям. Театр моды «Оникс»

(экономико�технологический
техникум) показал интересную
коллекцию трикотажных ко�
стюмов для молодежи. Сту�
денческий хор ДонНУ (руково�
дитель В.Пасечник) предста�
вил на суд зрителей велико�
лепную программу из класси�
ческих произведений.

Наши были не менее бли�
стательны. В том, что вальс ни�
когда не состарится, зрители
убедились, увидев восхити�
тельную композицию танце�
вального дуэта ассистента ка�
федры украинского и русского
языков Н. Сидорука и студент�
ки ФКИТА М.Абрамовой. А про�
фессор Г.Г.Левченко, зав. ка�
федрой немецкого языка, який
на прохання залу спілкувався з
глядачами українською мовою,
фактично дав присутнім сти�
слий, але  насичений відкритий
урок, прочитавши «Байку про
Богдана Хмельницького».

Заворожили зрителей во�
кальное мастерство Н.Захаро�
ва (ФМФ), трио под руковод�
ством С.Джуры (ЭтФ). Все но�
мера были интересными, пра�
вда, мешали некоторые техни�
ческие неполадки.

К сожалению, не обошлось
и без ложки дегтя. Покоробило
присутствовавших поведение
десятка посетителей, шумно
последовавших к выходу пря�
мо во время выступления со�
листа хора. Стыдно было пе�
ред гостями. Положение спас
ведущий.

После концерта публика
окружила артистов, благодаря
за доставленное удоволь�
ствие. Как же соскучились мы
по прекрасному! Особое спа�
сибо Ирине Васильевне
Ивановой, зав. сектором
библиотеки, председателю
комиссии профкома по культ�
массовой работе. Именно она
добровольно взвалила на себя
львиную долю работы по под�
готовке фестиваля.

А.ДМИТРИЕВА
P.S. Мы и дальше категори�

чески не намерены мириться с
любыми проявлениями бес�
культурья в стенах нашего вуза.
Оставляем за собой право
обнародовать фамилии тех,
кто попадет в объектив
«Скрытой камеры». А если вы
можете нас познакомить с но�
выми интересными людьми
или поможете внести в жизнь
вуза что�то хорошее, будем
очень признательны. Так что
продолжение следует.
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«Нет!» серости Òåðÿåì ëó÷øåå?
В рамках месячника культу3

ры библиотека провела не3
сколько дополнительных куль3
турно3массовых мероприятий.

Одно из них 3 Есенинские
чтения. Мне казалось, что рав3
нодушных к стихам и судьбе
поэта вообще нет. Но если су3
дить по посещению мероприя3
тия, то их катастрофически
много. Нет, те, кто пришел, не
пожалели о якобы напрасной
трате времени. Зал утопал в
любви и лирике поэта, у слуша3
телей оттаивали сердца, тепле3
ли глаза.

Разве подобные мероприя3
тия не нужны преподавателям,
которые изо дня в день, напря3
гаясь,  пытаются вдолбить в сту3
денческие головы формулы и
прочие премудрости, пересе3
кают немалые расстояния меж3
ду корпусами, торопясь на па3
ры, и скорее бегут за инфарк3
том, чем от него? Разве это не
нужно студентам, которые
классным фильмам, книгам,
стихам частенько предпочита3
ют сомнительного характера
видеофильмы и прочие удо3
вольствия?

Ведущая вечера В.П. Вол3
кова  вспоминает те годы, когда
Есенинские чтения вызывали
такой подъем, что конкурсанты
читали стихи до 12 ночи, а БАЗ
первого корпуса не мог вме3
стить желающих, заметьте, не
слушателей, а участников.

Вы можете возразить, что
сейчас другое время. Не3
хорошее время, если мы теря3
ем  лучшее!

И.ИВАНОВА, зав. отделом
периодики и художественной

литературы

Выступление театра моды «Оникс»Артисты ДонНУ Вокальное трио ЭТФ

Вечно юный вальс

Ведущие вечера 
Т.Чайка и К.Валиц. 

В центре – И.Иванова
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В уходящем году одним из прият�
ных событий в жизни студентов ФЭХТ
стало появление столовой в стенах
седьмого учебного корпуса. Это собы�
тие не может не радовать, так как до
этого приходилось питаться в доста�
точно не удобных условиях, хотя это не
самое страшное. Всем нам известно,
что состояние здоровье человека зави�
сит от того,  как он питается. Студенты,
занимающиеся в седьмом корпусе, пи�
тались как и где попало. На каждом пе�
рерыве основная масса  их направля�
лась  в ближайшие ларьки, выстаивала
очередь, а затем, достигнув цели, пря�
мо на улице (летом это еще куда ни
шло, но зимой!..) пыталась извлечь пи�
тательные вещества для своего орга�
низма из того, из чего кроме гастритов

и язв, ничего не получишь. Такой пи�
щей можно только «заморить червячка»
(как иногда любит говорить молодежь),
но выход существует всегда, и его на�
шли люди, заинтересованные в пра�
вильном, а главное, недорогом пита�
нии студентов. Правда, буфет находит�
ся в не очень удобном месте и там пока
нет достаточного количества столов,
но цены и качество пищи, для многих
это главное, ее вкус говорят сами за
себя. Одна мысль о том, что больше не
придется стоять на улице с хот�догом
или пиццей радует студентов и препо�
давателей.  Проведя небольшой опрос
студентов, я убедилась, что в основном
они довольны новым буфетом. Един�
ственным недостатком, по их мнению,
является  ограниченное количество
столов. Студенты группы ЭП�03 благо�
дарят всех, кому небезразлично, как и
чем питаются студенты. 

Яна СОЧЕВИЧЕК, 
студентка гр. ЭП>03

ÑÑÒÒÓÓÄÄÅÅÍÍÒÒÛÛ
ÄÄÎÎÂÂÎÎËËÜÜÍÍÛÛ

Дед Мороз вам подарочки принес
Администрация и профсоюзный комитет

университета желают детям работников ДонНТУ
весело провести новогодние каникулы и
предлагают такую программу:
• цирковое представление – Цирк зверей – 3
января 2006г.;
• увлекательное путешествие в сказку «Конек�
горбунок» и новогодняя дискотека в Донецком
областном доме детского творчества – 4 января
2006г.
• утренник у елки и музыкальный спектакль
«Щелкунчик» в Донецком театре кукол – 5 января
2006г.

По вопросу приобретения билетов
обращаться к председателям профбюро.

Кроме того все дети возрастом до 14 лет
получат новогодние подарки.

Заходите, не пожалеете!
В седьмом корпусе (ФЭХТ) возобновил

свою работу буфет�раздаточная от студенче�
ской столовой вуза. 

Несмотря на непродолжительный срок его
работы, студенты, аспиранты и все сотрудники
нашего факультета отмечают, что расширяется
ассортимент предлагаемых горячих блюд.
Любой посетитель может найти то, что пожела�
ет. Отличные первые и вторые блюда, широкий
выбор мясных (от тефтелей до котлет по�дон�
басски), гарниров, салатов. И даже для любите�
лей перекусить «на бегу» предлагаются пирож�
ки, пицца, напитки, печенье, конфеты по досту�
пным ценам. Эти преимущества выгодно отли�
чают наш буфет от «точек питания».

Доброжелательная улыбка хозяйки – нема�
ловажный аспект. Галина Владимировна вкусно
накормит, пожелает приятного аппетита. И, ко�
нечно же, появляется не только желание прийти
еще не один раз, но и поднимается настроение
на оставшуюся часть рабочего дня.

Заходите, не пожалеете!
В. ЛЕВАНДОВСКИЙ, В. ЧЕРКАС, 

сотрудники кафедры общей химии

Ùîáè  ³  ó  âàñ,  ³  â  íàñ!..
Щоб губи боліли від поцілунків, руки

– від подарунків, а ноги не трусилися
перед сесією!

✱✱✱
Один великий філософ сказав: «Брат

другом може і не бути, але друг – завжди
брат!» Так вип’ємо ж за вас, мої друзі!

✱✱✱
Любов проносять через пустелі і

через гірські несуть хребти, і вітер її не
остудить, і не боїться вона висоти. За те,
що так хвилює кров – мій тост, звичайно,
за любов!

✱✱✱
Піднімемо келихи за те, щоби наші

бажання «балділи» від наших
можливостей!

ППррооффккоомм  ррооббііттннииккіівв  ппррииєєддннууєєттььссяя  
ддоо цциихх  ппооббаажжаанньь..  ЗЗ  ННооввиимм  ррооккоомм!!

Новый год – праздник, ко�
торый начинается задолго до
31 декабря и продолжается
еще долго после 1 января. Нам
всегда хочется подольше удер�
жать в комнате то «хвойное»,
радостное настроение счастья,
надежд, семейного тепла, кото�
рое несет с собой этот всеми
любимый праздник. Почему бы
не использовать старинные тра�
диции, по�современному оформ�
ляя свой дом к празднику?

Ставить елку необязательно: ведь в
небольшой квартире она занимает много
места, а хочется потанцевать или распо�
ложиться поудобнее перед телевизором.
Гораздо компактнее и современнее выгля�
дят новогодние композиции, составлен�
ные в виде букета, поставленного в вазу,
укрепленного на коряге, пенечке, хвойные
гирлянды или венки, повешенные на сте�
не. Попробуйте проявить свой вкус, фан�
тазию и изобретательность. Ведь такими
букетами можно украсить не только ком�
нату, но и кухню, коридор – пусть везде ца�
рит зимний праздник!

Оформление стола – особое искусство.
Как бы хорошо ни был сервирован стол,
праздничную завершенность ему придадут
букеты или аранжировки. Они подчеркнут
красоту посуды, ее национальный колорит.

Основой для новогодних компо�
зиций может служить не только
ваза, но и конфетница, керамиче�
ская кружка, деревянная подстав�
ка, обработанная или натуральная,

плетеная корзиночка и т.д.
Кроме хвойных веток (елка, со�

сна, лиственница) используйте цветы,
свечи, плоды, фрукты, орехи (можно

завернуть их в фольгу). Обычные ветки
покрасьте в белый, голубой или красный

цвет и украсьте игрушками, ожерельями.
Но не забывайте о пропорциях: настоль�
ная композиция не должна быть огромной,
заслоняющей  гостей и поданое угощение
– она должна вписываться в ансамбль, не
мешая, а украшая.

Свечи можно зажечь во второй поло�
вине праздника, когда все уже слегка уста�
ли от впечатлений и охотно посидели бы в
тишине или под негромкую музыку, в это
время желательно подать чай или кофе.

На Новый год свечей может быть мно�
го. Установить их в подсвечник или разме�
стить в более сложной композиции нужно,
конечно, заранее. Можно составить группу
свечей. Если не хватает подсвечников, ис�
пользуйте пепельницы, фужеры, розетки,
на которых устанавливаются свечи разной
высоты и толщины.

Приятного вам праздника и счастливо�
го  нового года!

ППууссттьь  ввееззддее  ццаарриитт  ззииммнниийй  ппрраазздднниикк!!

ÂÂííèèììààííèèåå,,  
ííàà  ññòòààððòò!!

Стартует спартакиада «Здоровье�
2006». 16 января начнутся соревнования
по мини�футболу. Участники соревнова�
ний должны обязательно пройти медос�
мотр: хирурга, терапевта, кардиолога,
офтальмолога и лор�врача.

Спортивно>массовая 
комиссия профкома


