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Дев'яносто дев'ять років 
тому відбулася одна зі значущих 
подій для України, яка збереглась  
в історії й серцях українців під на-
звою «Бій під Крутами».

У цей день, 29 січня  
1918 року, на залізничній станції 
Крути в Чернігівській області  
520 бійців УНР, у числі яких було 
300 київських студентів, захища-
ючи підступи до Києва, вступили 
в нерівний бій з шеститисячною 
армією більшовиків під коман-
дуванням Михайла Муравйова, 
яка в числі інших вела наступ на 
Українську Народну Республіку.

Бій тривав усього 5 го-
дин, але затримав просування 
більшовицьких військ 
на 4 дні. Ця затримка 
ворога дала змогу УНР 
укласти ряд дипло-
матичних документів, 
основним з яких був 
«Брест-Литовський мир-
ний договір», який уря-
тував молоду українську 
державність. Він містив 
кілька основних поло-
жень: УНР визнана не-
залежною державою; 
вихід України з Першої світової 
війни; визначився західний кор-
дон України; взаємна відмова від 
репарацій; Німеччина й Австро-
Угорщина погодилися надати 
військову допомогу УНР – і до 
кінця квітня вся територія України 
була звільнена від більшовиків.

Сучасна історія зберегла 
безліч описів тодішніх подій та 
історій, описаних учасниками цієї 
битви. Московські солдати без 
жалю багнетами проколювали 

юначі груди, прикладами рушниць 
розбивали голови, добивали пора-
нених – розповідали очевидці тих 
трагічних подій. 28 студентів по-
трапили в полон. Муравйовці цілу 
ніч по-звірячому мордували їх,  
а на світанку повели на розстріл. 
Їхні тіла пізніше були перепоховані 
на Аскольдовій могилі в Києві. На 
сьогодні достеменно невідома 
навіть кількість загиблих. 

У перебігу військових дій ос-
новне значення цього бою полягає  
у великому героїзмі, який показа-
ла українська молодь. Загартовані 
в бою загони, які вийшли з боями 
з-під Крут, надалі брали участь  
в обороні України.

Так сталося, що через 99 років, 
29 січня 2017 року, молоді хлопці 
ціною свого життя й здоров’я зупи-
нили наступ російських найманців 
і колабораціоністів біля міста 
Авдіївка. У перший день боїв заги-
нули семеро відважних синів нашої 
України. Історія повторюється вже 
у 21-му сторіччі. 

Герої не вмирають! Вони завж-
ди будуть жити в нашій пам’яті!

Соб.инф.

VI областной фестиваль по 
быстрым шахматам, посвященный 
памяти Олега Фавиевича Бабина и 
проходивший в Академии с 21 по 
22 января, собрал шахматистов-лю-
бителей и профессионалов со всей 
Донецкой области. В соревновани-
ях принимали участие как взрослые 
(турнир «А»), так и дети (турнир «В»). 
Турнир «А» – главный турнир, к уча-
стию допускались все желающие 
со спортивным разрядом не ниже 
1-го. Турнир «В» – детский. К уча-
стию в турнире допускались дети 
2002 года рождения и моложе со 
спортивной квалификацией любо-
го разряда. 

Открыли фестиваль глава про-
фкома ДГМА Анатолий Кошевой 
и ректор ДГМА Виктор Ковалев. 
В своей речи ректор отметил, что 
канд. техн. наук, преподаватель ка-
федры МСИ Олег Фавиевич Бабин, 
в честь которого проводится фе-
стиваль, был человеком разносто-
ронним. Олег Бабин – мастер спор-
та по альпинизму, в 1973 году за 
восхождение на пик 26 Бакинских 
Комиссаров был удостоен звания 
чемпиона СССР по альпинизму; кан-
дидат в мастера спорта по шахматам,  
он активно участвовал в работе кра-

маторского шахматного клуба, воз-
главлял работу секции по шахматам 
в ДГМА. Активно занимался науч-
но-исследовательской работой. 
Он был Учителем и примером для 
нескольких поколений студентов, 
аспирантов, научных сотрудников и 
преподавателей Академии. Виктор 

Дмитриевич также до-
бавил, что Олег Фавие-
вич был его дипломным 
руководителем.

С пожеланиями 
успехов в соревнова-
ниях выступили Лилия 
Золкина – начальник 
Управления по делам 
семьи и молодежи До-
нОГА, при поддержке 
которого в этом году 
проходит фестиваль, а 
также главный судья со-

ревнований Александр Мартынков.
После официальной части 

участники, потирая руки, уселись за 
столы. Судьи дают отмашку – и по-
неслась.

Турнир проводился в девять 
туров. Борьба велась достаточно 
интенсивная, ведь в первый день 
нужно было сыграть четыре партии, 
а на следующий – пять. Несмотря на 
то, что партии были недолгими – са-
мая длинная партия игралась всего 
лишь около получаса, – усталость 
все равно накапливалась. Поэто-

му, чтобы победить, 
спортсмену мало хо-
рошо играть – нужно 
уметь сохранять кон-
центрацию от партии  
к партии.

По окончании 
фестиваля Анатолий 
Кошевой огласил ре-
зультаты, согласно 
которым в турни-
ре «А» победил Эдуард Андреев,  
а в турнире «В» – Руслан Хрипушин.

Нам удалось пообщаться с по-
бедителями о том, почему же их 
выбор пал на шахматы, и об общих 
впечатлениях от турнира. Руслан 
рассказал, что играть в шахматы 
научился дома, а потом все пошло 
само собой, его увлекла игра. Впе-
чатление от турнира у него самые 
положительные, ведь ему удалось 
победить.

Своими впечатлениями поде-
лился и Эдуард, победитель турни-
ра «А»: «В шахматы меня научила 
играть мама. Мало того, что мне 
понравилась игра, я, к тому же, по-
ставил себе цель – стать гроссмей-
стером. Этому очень поспособство-
вал мой тренер – уже в девять лет я 
принял участие в турнире, который 

проходил в Германии.
Для того чтобы достигать высот 

в спорте, мне приходилось жертво-
вать учебой: тренировки, турниры, 
снова тренировки. До пятого клас-
са я был отличником, а потом… 
сам понимаешь… Зато я все-таки 
добился своего, я – гроссмейстер.  
К тому же, принимал участие во 
многих турнирах по всему миру, 
больше всего мне запомнился тур-
нир в Арабских Эмиратах.

В фестивале имени Бабина я 
участвую в третий раз. В прошлый 
раз занял третье место, а сегодня 
улучшил свои результаты». Уже по-
сле интервью Эдуард сказал, что 
уезжает на турнир в Германию. Же-
лаем ему новых побед!

Виктор Беляев,
Максим  Пономарев 

На січневому 
засіданні вченої ради 

ДДМА було розглянуто ряд пи-
тань роботи Академії. З доповіддю 
«Підсумки роботи Академії, ка-
федр і факультетів у 2016 році 
й основні завдання на 2017 рік» 
виступив перший проректор,  
доцент Анатолій Фесенко.

Як і в попередні роки, в Академії 
у 2016 році були забезпечені 
необхідні умови для якісного прове-
дення навчально-виховного проце-
су, організації і проведення науко-
вих досліджень і в цілому створені 
всі належні умови для сталого 
функціонування вищого навчаль-
ного закладу і всіх його структурних 
підрозділів. За основними напрям-
ками й показниками діяльності за-
безпечено подальший рух уперед і 
досягнуті певні позитивні результа-
ти й успіхи.

У консолідованому рейтингу 
2016 року ДДМА покращила свої 
позиції на 2 пункти в порівнянні з 
2015 роком і знаходиться на 47-му 
місці з 269 ВНЗ України, а в найбільш 
об’єктивному й складному рейтингу 
Scopus, до якого у 2016 році вклю-
чено на 6 вишів більше, ніж у 2015 
році (всього 128 ВНЗ), ДДМА знахо-
диться на високому 30-му місці при 
кількості публікацій – 307, кількості 
цитувань – 1333 й індексі Гірша – 13. 
За даними Webofscience, кількість 
публікацій – 581, цитувань – 1774, 
індекс Гірша – 15.

Серед вагомих досягнень ко-

лективу Академії у 2016 році слід 
відзначити:

- проходження ліцензування 
з розширення ліцензійного поля 
підготовки магістрів відповідно до 
нових вимог для спеціальностей 
«Економіка», «Облік та оподат-
кування», «Фінанси, банківська 
справа і страхування», «Менед-
жмент», «Підприємництво, торгівля 
і біржова діяльність»;

- підготовлені всі необхідні 
документи для розширення 
ліцензійного поля магістрів для 
спеціальностей: «Комп’ютерні на-
уки та інформаційні технології», 
«Системний аналіз», «Прикладна 
механіка», «Галузеве машинобу-
дування», «Металургія», «Елек-
троенергетика, електротехніка та 
електромеханіка», «Автоматизація 
та комп’ютерно-інтегровані 
технології»;

- успішно пройдена повторна 
акредитація за спеціальностями 
«Фінанси і кредит», «Облік і аудит» 
та «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод», 
а також акредитація магістрів за 
спеціальностями «Менеджмент», 
«Фінанси і кредит» та «Облік і аудит»; 

- подовжено ліцензію на на-
вчання іноземних громадян;

- уперше ліцензувалася 
підготовка докторів філософії че-
рез аспірантуру. В Академії було 
підготовлено всі необхідні докумен-
ти й успішно пройдено ліцензування 
за 11 спеціальностями;

- практично завершена робота, 
направлена на виконання вимог 
закону України «Про вищу освіту» і 
забезпечення показників навчаль-
ного навантаження на викладача 
600 годин на навчальний рік;

- з метою подальшого більш 
ефективного розвитку дистанційної 
освіти в Академії відкрито Центр 
заочної та дистанційної форм 
навчання, у складі якого пра-
цюють три локальні центри в 
містах Костянтинівка, Дружківка, 
Добропілля;

- уперше Академія виграла 
тендер на підвищення кваліфікації 
та перепідготовку громадян за 
економічними спеціальностями та 
спеціальністю «Менеджмент» за ра-
хунок коштів Центру зайнятості. У 
червні проведені заняття з першою 
групою слухачів;

- зросли якісні характеристики 
науково-педагогічних працівників. 
У цілому викладачі зі ступенями й 
званнями в Академії становлять 
75,8 %. Уперше за останні п'ять 
років кількість ставок викладачів 
стабілізувалася й, за попередніми 
розрахунками, у 2016/17 н. р. 
буде на 3–5 ставок перевищувати 
аналогічні показники 2015/16 н. р.;

- підвищилася ефективність 
діяльності трьох спеціалізованих 
вчених рад із захисту дисертацій 
на базі Академії, в яких протягом 
2016 року захищено 4 докторські 
та 22 кандидатські дисертації,  
з них 3 докторські і 11 кандидатсь-

ких – здобувачами Академії, і, що 
особливо важливо, відбувся захист 
1 докторської і 5 кандидатських 
дисертацій достроково; 

- на базі Академії успішно про-
довжив свою діяльність Донецький 
науковий центр НАН і МОН України;

-  в Академії виконується 53 уго-
ди про міжнародне співробітництво. 
У 2016 році укладено 12 договорів із 
зарубіжними партнерами;

- за результатами досліджень 
науковцями Академії  видано  
29 монографій (у тому числі 6 – за 
кордоном), 23 навчальні посібники,  
опубліковано 1036 публікацій,  
з них у зарубіжних виданнях – 129, 
у т. ч. у виданнях, що входять до 
міжнародних  науково-метричних 
баз даних, – 96;

- винахідниками Академії  
у 2016 році подано 59 заявок на 
корисні моделі, із них 12 – зі студен-
тами, та отримано 55 патентів, із них 
19 – зі студентами;

- на базі Академії проведе-
но 10 міжнародних науково-
технічних, науково-практичних і 
науково-методичних конференцій, 
6 всеукраїнських і регіональних 
конференцій, ХХХVIІІ щорічна 
науково-технічна конференція про-
фесорсько-викладацького складу, 
наукових, інженерно-технічних 
працівників науково-дослідного 
сектору, магістрів, аспірантів, 
студентів та за участю представників 
підприємств і організацій;

Продовження на стор. 3

Флешмоб на підтримку воїнів 
АТО «22 Push Up Challenge» про-
вели 21 січня на майданчику перед 
третім корпусом ДДМА. В акції 
взяли участь викладачі, студенти 
Академії, а також запрошені волон-
тери та військові. Вони віджалися  
22 рази під гучне рахування публіки. 

Організатором заходу висту-
пив викладач кафедри підйомно-
транспортних машин ДДМА Ігор 
Крупко. Як відзначив ректор ДДМА 

професор Віктор Ковальов: «Цей 
флешмоб ми зробили на підтримку 
бійців, які захищають нашу вітчизну 
або вже повернулися з фронту». 

ДДМА передала естафету цьо-
го челенджу Маріупольському 
гуманітарному університету, 
Харківському національному 
а в т о м о б і л ь н о - д о р о ж н ь о м у 
університету і на передову – полку 
«Дніпро-1».

Соб. інф.

ДДМА оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 асистента кафедри комп’ютерно-інформаційних технологій                                                             (1 вакансія)

Документи від претендентів, які бажають прийняти участь у конкурсі, приймаються  
до відділу кадрів ДДМА протягом 30 календарних днів із дня оголошення у газеті. З умовами  
проведення конкурсу можна ознайомитись у відділі кадрів або на сайті ДДМА.

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

В ДГМА СРАЗИЛИСЬ 
ШАХМАТИСТЫ СО ВСЕЙ ОБЛАСТИ

СТУДЕНТИ ТА ВИКЛАДАЧІ 
ДДМА ДОЛУЧИЛИСЯ ДО АКЦІЇ 

«22PUSHUPCHALLENGE»

ГЕРОЇ КРУТ – У БОРОТЬБІ 
ЗА ВОЛЮ Й КРАЩУ ДОЛЮ 

УКРАЇНИ! РЕЗУЛЬТАТЫ
Турнир «А»:

I – Эдуард Андреев
II – Роман Мартынов
III – Семен Митусов

Лучший среди людей 
с ограниченными возможностями:
Алексей Филиппских
Лучшая среди женщин:
София Козаченко

Турнир «В»:
I – Руслан Хрипушин
II – Варвара Пакина
III – Иван Бурлуцкий

Среди ветеранов:
I – Александр Махноносов
II – Василий Крюков
III – Лев Нагорный

НА ВЧЕНІЙ РАДІ ДДМА
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Золотая медаль на ІІ Всеукраинском 
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

Із цією подією дітей привітав 
очільник МАН ДДМА, завідуючий 
кафедрою ТМ, професор,  
д-р техн. наук Сергій Ковалевсь-
кий: «Вітаю вас з ювілейним 
відкриттям конференції МАН. При-
гадую, що двадцять років тому, на 
першій конференції, було пред-
ставлено сімнадцять доповідей, а 
сьогодні кількість наукових робіт 

сягнула більше сімдесяти. Хочу 
зазначити, що участь у МАН дає 
достатньо рухомій старт юним  

науковцям нашої області». Сергій 
Ковалевський зауважив, що ре-
зультатом роботи цієї конференції 
будуть рекомендації щодо вдоско-
налення наукових робіт та розгор-
нута наукова дискусія. Юні науковці 
ще тільки починають працювати в 
науковому співтоваристві, тому їх 
потрібно підтримувати та показати 
їм шлях до наукового розвитку.

На відкритті були присутні ви-
пускники ДДМА: керівник служби 
наукового розвитку НКМЗ Євген 

Коржов і керівник ОАО «Стандарт 
Сервіс» Владислав Бисоров. Слово 
взяв Євген Коржов, якій підкреслив, 
що сьогоднішня подія суттєво впли-
не на становлення нашого міста та, 
можливо, і нашої країни, і побажав 
успіхів у науковій діяльності та йти 
до майбутнього, незважаючи на 
невдачі.

Також з побажаннями успіхів 
виступила головний спеціаліст 
Управління освіти міста Кра-
маторська Наталя Карачор: 
«На сьогоднішній день ДДМА –  
це технічна перлина Донеччини. 
Я пишаюся тим, що в цих стінах 
є діти та вчені, які хочуть допомог-
ти нашій країні. Для нашої країни 
найголовніша зброя – це наш 
рівень знань». 

Свої наукові роботи манівці 
представляли на десяти секціях. 
Теми робіт були різноманітними 
й дуже цікавими. Робота в МАН 
стимулює не тільки наукові 
здібності, а й уміння логічно 
доповісти свої наукові робо-
ти. Під час конференції МАН ми 
поспілкувалися з учасниками про 
їх наукову діяльність та плани на 
майбутнє.

Радомир Беш, учень 8 класу 
ООШ № 22, м. Краматорськ:

– Мій проект ще на стадії розвит-
ку, надалі я планую модернізувати 
його. Проект цього робота повинен 
допомогти в очищенні недоступ-
них для людей місць. Моя робота 
базується на досягненнях учених з 
різних країн. Надалі я планую про-
довжити навчання в Київському 
національному університеті  
ім. Т.Г. Шевченка.

Лев Слєднєв, учень 11-Б класу 
ООШ № 25, м. Краматорськ:

– Мої наукові розробки стосу-
ються вироблення електроенергії в 
польових умовах. Хоча моя наукова 

робота ще не повністю закінчена, 
вона має практичне застосування 
в місцях, де нема підводу елек-
тричних мереж. Я планую всту-
пити до Харківського авіаційного 
університету.

Анастасія Бараннік, учениця 
10-А класу ООШ № 6, м. Крама-
торськ:

– Ми 
розглядаємо про-
цес патентування 
наукових роз-
робок в Україні 
та за кордоном. 
Думаю, що наші 
розробки нада-
дуть можливість 

винахідникам більш достовірно 
сказати: «Це мій винахід». Я пиша-
юсь тим, що живу в Краматорську. 
І бажаю продовжити навчання  
в ДДМА.

Дем’ян Грищенко, учень  
10 класу ООШ № 
1, м. Слов’янськ:

– Тема моєї 
наукової робо-
ти «Паралель-
на кінематика 
у верстато-
будуванні». Для 
мене ця тема 

цікава тому, що верстати з паралель-
ними структурами більш ефективні, 
ніж верстати з традиційним ком-
понуванням. Вони більш точні, 
жорсткі та швидкодіючі. Водночас 
вони складні в структурі керування. 
Для подальшого розвитку моєї ро-
боти я планував вступити до ДДМА.

Маргарита Слуцька, учени-
ця 11 класу ООШ № 10, м. Крама-
торськ:

– Я вив-
чала зміни 
п о ш и р е н н я 
виду кажанів у 
різних біотопах, 
для цього 
потрібно було 
зловити руко-
крилих, визна-
чити, описати, 
к і л ь ц ю в а т и 

та узагальнити весь зібраний 
матеріал. Де буду продовжувати 
свої дослідження, ще не визначила.

Переможці цієї конференції 
візьмуть участь у регіональній 
конференції МАН, яка відбудеться 
4 березня. Цей захід пройде під 
гаслом: «Крок до майбутнього До-
неччини».

Любов Трифонова

«Что выгоднее: жить в общежи-
тии или дома – и ездить на учебу из 
другого города?» Таким вопросом 
задалась наша коллега, которой 
приходится каждый день ездить на 
учебу из Славянска.

Безусловно, каждый вариант 
имеет свои плюсы и минусы. На-
пример, проживание в общежитии 
позволяет почувствовать себя са-
мостоятельным и независимым. 
Новые знакомства, веселые ком-
пании, общение – это все плюсы. 
Но, с другой стороны, некоторым 
студентам шумные компании при-
носят дискомфорт и совсем не на-
страивают на учебу. У каждого есть 
выбор – готовиться к занятиям или 
провести время с друзьями. Это 
соблазн свободы и самостоятель-
ности. Ведь кто-то пользуется этой 
возможностью с умом, а кому-то 
она кружит голову, и впоследствии 
это сказывается на учебе. Но одно-
значно, огромный плюс прожива-

ния в общежитии – это студгородок, 
где все рядом: можно и поспать 
подольше, и сбегать в общагу по-
кушать, и даже, если забыл какой-
то методический материал, – есть 
возможность вернуться за 
ним. В общежитии всегда 
много людей, которые мо-
гут помочь разобраться с 
заданиями, а если нужна 
помощь преподавателя – 
Академия рядом.

Безусловные плюсы 
проживания дома – тиши-
на, спокойная атмосфера. 
У тебя своя комната, кото-
рую ты не делишь еще с 
кем-то. Ведь в общежитии 
ты живешь не один, с тобой, как ми-
нимум, еще один человек, а, может, 
и два. Некоторые не могут ужиться 
со своими соседями, а, возможно, 
наоборот – вы станете лучшими 
друзьями.

Еще одна положительная сто-

рона проживания дома – тебе не 
нужно думать о питании. Как бы это 
не звучало смешно, но это так. При-
готовление пищи отнимает у сту-
дента много времени. Конечно, есть 

различные «Мивины», 
пюре и каши быстрого 
приготовления и про-
чая неправильна еда, 
но на таком подходе к 
питанию долго не про-
держишься.

Еще один очень 
важный фактор – душ и 
уборная. В общежитии 
они общие. Ты всегда 
ограничен какими-то 
рамками в их исполь-

зовании: очередь, горячая вода 
в душе – не постоянное удоволь-
ствие, может случиться так, что при-
дется купаться в еле теплой воде. 
А дома ты можешь принять душ, 
когда угодно, быть в ванной, сколь-
ко захочешь, и никто не будет тебя 

торопить.
Удобство – это одна из сторон 

вопроса. Другая сторона – матери-
альная. Где жить будет экономнее,  
а значит – и выгоднее? Если живешь 
в общежитии, то сам себя всем обе-
спечиваешь. Самостоятельно по-
купаешь продукты, оплачиваешь 
коммуналку, проживание, интер-
нет, и, конечно же, тратишься на 
развлечения. Как бы ты не эконо-
мил, в любом случае хоть пару раз 
сходишь с друзьями в кафе или 
кино. Если посчитать в среднем, то 
в месяц на жизнь уходит минимум 
700 грн. Естественно, у кого-то вы-
ходит меньше, у кого-то больше, 
но 350 грн в любом случае идут на 
коммуналку и проживание. А даль-
ше все зависит от того, насколько 
ты экономный. Не исключено, что с 
сентября этого года стоимость про-
живания в общежитии поднимется 
до 440 грн в месяц.

Теперь посчитаем, сколько ухо-

дит на проезд автобусом из другого 
города. Например, если ты живешь 
в Славянске, в месяц на проезд 
уходит около 640 грн, проезд из 
Дружковки стоит 760 грн, из Кон-
стантиновки – 1000 грн, из Торецка –  
2000 грн. Есть, конечно, способы сэ-
кономить на проезде – добираться 
электричкой. Стоимость билета на 
электричку в несколько раз мень-
ше билета на автобус. При этом в 
электричках действует студенче-
ский, и купить билет можно за 50 % 
его стоимости. Но с краматорского 
ж/д вокзала до Академии и обратно 
тоже нужно доехать. Таким обра-
зом, траты на проезд из Славянска 
составляют 260 грн в месяц, 270 грн 
– из Дружковки, 300 грн – из Кон-
стантиновки и около 500 грн – из 
Торецка. Как видим, на электричке 
получается дешевле. Правда, до-
бираться электричкой не всегда 

удобно. Она может идти рано 
утром, когда хочется еще поспать, 
или поздно вечером.

И это затраты только на про-
езд. А на большой перемене обя-
зательно захочется покушать, и ты 
пойдешь в столовую или буфет.  
В среднем, полноценный обед стоит 
20 грн. И, как результат, на питание 
тратится в пределах 960–1100 грн  
в месяц. Сумма не маленькая.

Исходя из вышесказанного,  
с экономической точки зрения вы-
годнее жить в общежитии. Одна-
ко присутствуют минусы с точки 
зрения комфорта. Для кого-то эти 
минусы могут показаться незначи-
тельными и не доставляют особых 
неудобств, а для кого-то – совсем 
наоборот. Выбирать вам.

Алена Раскольникова,
Алина Бергий

Результати МАН

Секція економіки й менед-
жменту (керівник – професор 

Мироненко Є.В.)
І місце – Рима Стрижак,  

ООШ № 25, 11 клас, керівник – 
Клімік І. В., тема – «Особливості 
формування інноваційного кадро-
вого потенціалу на підприємствах 
України».

ІІ місце – Владислав Плеханов, 
ООШ № 25, 11 клас, керівник –  
Клімік І. В, тема – «Завдання й про-
блеми розвитку транспортно-
логістичних кластерів в Україні».

Секція хімії та екології 
(керівник – професор 

Авдєєнко А. П.)
І місце – Єлизавета Сагай 

(екологія), ЗОШ № 22, 10 клас, 
керівник – Пісарєв С. М., тема 
– «Градієнт солоності води як 
екологічний чинник, обмежуючий 
розповсюдження двостулкових 
молюсків північного узбережжя 
Азовського моря»;

Маргарита Слуцька (зоологія, 
ботаніка), ЗОШ № 10, 11 клас, 
керівник – Ксенжук О. І., тема – 
«Зміни біотопної диференціалізації 
кажанів Східної України»;

Олеся Кручиніна (охоро-
на довкілля), ЗОШ № 3, 10 клас, 
керівник – Ксенжук О. І., тема – 
«Мікромалії степових біоценозів 
національного парку «Святі гори»;

Анастасія Сагай (лісознавство), 
ЗОШ № 30, 10 клас, керівник – 
Капітанова Л. М., тема – «Консорції 

грибів-ксилотрофів роду Phellinus  
з листяними деревами в зелених  
насадженнях міста Краматорська».

ІІ місце – Олександр Клименко 
(екологія), КУГ, 10 клас, керівник – 
Олександров О. В., тема – «Омела 
біла: екологічні аспекти».

ІІІ місце – Марія Саприкіна 
(екологія), ЗОШ № 10, 6-А, керівник 
– Ксенжук О. І., тема – «Аналіз 
можливостей та наслідків інвазії 
красновухої черепахи на півночі 
Донецької області»;

Анна Пісаренко (екологія),  
ЗОШ № 30, 8 клас, керівник – Ксен-
жук О. І., тема – «Екологічні пробле-
ми Широкого лісу»;

Анастасія Рудь (зоологія, 
ботаніка), ЗОШ № 35, 7 клас, 
керівник – Ксенжук О. І., тема – 
«Роль павуків у степовому біоценозі 
РЛП «Краматорський».

Секція зварювального 
виробництва (керівник – 

професор Макаренко Н. О.)
І місце – Всеволод Д’яченко, 

Миколаївка, гімназія, 11 клас, 
керівник – Агєєва М. В., тема – 
«Розвиток основ контактного  
зварювання».

ІІ місце – Максим Черно-
ус, Миколаївка, гімназія, 11 клас, 
керівник – Бойко І. О., тема – «Розви-
ток зварювання в захисних газах».

ІІІ місце – Антон Віленський, 
Миколаївка, гімназія, 11 клас, 
керівник – Голуб Д. М., тема – «Види 
зварювання в мікроелектроніці»;

Киркач Андрій, Миколаївка, 
гімназія, 11 клас, керівник – Гол- 

уб Д. М., тема – «Історія розвитку 
зварювання в космосі».

Секція фізики та астрономії 
(керівник –  доцент Білих В. Г.)

І місце  – Олександр Подо-
лянський, СлКТИ, гр. 421-е; керівник 
– Голощапов К. О., тема – «Виготов-
лення телескопа-робота на базі 
закритої абераційної системи ши-
рококутного об’єктива».

ІІ місце – Олексій Ерьомкін, 
№ 35, 11 клас, керівник – Голо-
щапов К. О., тема – «Розробка 
технології  виробництва оптичних 
деталей об’єктива ширококутної 
фанабераційної слідкуючої  
і адаптивної системи телескопа- 
робота».

Секція електромеханічних 
систем автоматизації (керівник 

– доцент Лебідь В. Т.)
І місце – Радомир Беш,  

ООШ № 22, 8 клас, керівник – Бело-
брова Н. Ф., тема – «Використання 
роботів для розв’язання проблем 
людини»;

Святослав Візіров, ООШ № 6,  
ДНЗ, 9 клас, керівник – Матю- 
ха В. М., тема – «Питання патенту-
вання в різних країнах світу»;

Еліна Хілько, ООШ № 26,  
9 клас, керівник – Хілько І. А., тема 
– «Особливості використання 
електролізьора»;

Андрій Редченко, ООШ № 26,  
9 клас, керівник – Хілько І. А., 
тема – «Засоби отримання 
електроенергії».

ІІ місце – Микита Малиновсь-

кий, ООШ № 2, 9 клас, керівник 
– Щерба А. І., тема – «Керування 
Arduino через Інтернет»;

Дар’я Дождікова, ООШ № 26, 
11 клас, керівник – Зубко Н. П., тема 
– «Аналіз використання енергетич-
них ресурсів»;

Лев Слєднєв, ООШ № 25,  
11 клас, керівник – Головано- 
ва О. І., тема – «Засоби перетворен-
ня енергії».

ІІІ місце – Анастасія Бараннік, 
ООШ № 6 – ДНЗ, 10 клас, керівник – 
Матюха В. М., тема – «Вивчення осо-
бливостей процесу патентування»;

Віталій Кобзін, ООШ № 26,  
11 клас, керівник – Зубко Н. П., тема 
– «Порівняльна характеристика 
вітроелектростанцій».

Секція української філології 
та журналістики (керівник – 

доцент Коротенко Є. Д.)
І місце – Анастасія Павлова 

(літературна творчість), КУГ, 11 клас, 
керівники – Сезько Т. А., Бород- 
ай О. В., тема – «Збірка поезій»;

Катерина Ткачова (українська 
література), КУГ, 10 клас, керівники 
– Бородай О. В., Савчук О. А., тема – 
«Крилаті вислови у «Слові о полку 
Ігоревім»: нове прочитання».

ІІ місце – Валерія Мель-
ник (літературна творчість), КУГ,  
11 клас, керівник – Мельник І. Р., 
тема – «Ефемериди»;

Валерія Мельник (педагогіка), 
КУГ, 11 клас, керівник – Мель-
ник І. Р., тема – «Національно-
патріотичне виховання учнів  
в умовах східного регіону України ( 

з досвіду Краматорської 
української гімназії)».

Секція машинобудування 
(керівник – професор

Ковалевський С. В.)
І місце – Андрій Касьянюк, 

ЗОШ № 12, 10 клас, керівник – Че-
мерис С. В., тема – «Перспективи 
розвитку і вдосконалення процесів 
волочіння»

ІІ місце – Дмитро Медік,  
ЗОШ № 1, 10 клас, м. Слов’янськ, 
керівник – Марков О. Є., тема –  
«Ручне кування».

ІІІ місце – Анастасія Шпіт,  
ЗОШ № 3, 11 клас, керівник – Ку- 
ліш Н. Ю., тема – «Технологічні роз-
робки під час уроків фізики»

Секція комп’ютерних 
інформаційних технологій

 (керівник – професор 
Тарасов О. Ф.)

І місце – Єгор Белянін,  
ЗОШ № 8, 8-Б, керівник – Міхєєн-
ко Д. Ю., тема – «Створення 
анимованої зборки пружини в СAD-
системі SolidWorks».

ІІ місце – Артем Артеменко, 
ЗОШ № 8, 8-Б, керівник – Міхєєн- 
ко Д. Ю., тема – «Створення зборки 
кривошипно-шатунного механізму 
в СAD-системі SolidWorks».

Секція краєзнавства, 
етнографії, історії, геології 

(керівник – доцент Алексєєв С. В.)
І місце – Владислав Вінкерт 

(релігієзнавство), ЗОШ № 23, 10-А, 
керівник – Овсяннікова Н. Б., тема 

– «Православне чернецтво та ра-
дянська влада. На прикладі життя 
ієромонаха Сергія Уманця (1930–
1962 рр.)»;

Ксенія Залозна (історичне 
краєзнавство), ЗОШ № 4, 10-А, 
керівник – Овсяннікова Н. Б., 
тема – «Дозвілля та відпочинок 
краматорців у 50–60 рр. ХХ ст.».

ІІ місце – Валентин Подорогін 
(етнологія), ЗОШ № 22, 10-А, 
керівник – Овсяннікова Н. Б., тема – 
«Феномен юродства в православній 
церкві на прикладі старця Андрія 
Слов’янського»;

Віктор Шоленінов 
(краєзнавство), ЗОШ № 5, 11 клас, 
керівник – Овсяннікова Н. Б., тема – 
«Військовополонені та інтерновані 
на Донеччині (1944–1954 рр.)».

Секція математики (керівник 
– доцент Астахов В. М.)

І місце – Микола Дригола,  
11 клас, Андріївська ЗОШ, керівник 
– Діхтенко С. І., тема – «Елементи 
комбінаторики в нашому житті».

ІІ місце – Анатолій Меще-
реков, 10 клас, Слов’янська  
ЗОШ № 6, керівник – Доб- 
ряк Н. К., тема – «Прогресії у 
фінансовій математиці».

ІІІ місце – Юлія Бабиніна, 8 клас, 
Слов’янська ЗОШ № 6, керівник – 
Добряк Н. К., тема – «Застосування 
теореми Піфагора в розв'язанні 
планіметричної задачі»;

Андрій Дзюба, 9 клас, 
Андріївська ЗОШ, керівник – 
Діхтенко С. І., тема – «Розв’язування 
й аналіз рівнянь з параметрами».

ЧИМ ЗДИВУЮТЬ НАС ЮНІ НАУКОВЦІ МАН?

ЖИТЬ ДОМА ИЛИ В ОБЩЕЖИТИИ? Во время подготовки этого материала мы провели опрос в соцсе-
ти среди наших студентов. В итоге, из 114 респондентов 32 % живут в 
общежитии, добираются в Академию междугородним транспортом – 
16 %, электричкой – 11 % и городским транспортом – 40 %.

У ДДМА 21 січня відбулася головна подія для молодих науковців 
Краматорська – міська конференція Малої академії наук. Вже 20-й рік 
поспіль обдаровані школярі приходять у наш виш представити свої 
наукові роботи досвідченим вченим.
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ШЛЯХ НОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
У межах міжнародної співпраці 

між Коїмбрською бізнес-школою 
(Республіка Португалія) та Донбась-
кою державною машинобудівною 
академією з 18 по 20 січня відбувся 
візит професора економіки 
Франціско Рібейро Рамоса. Цьо-
му візиту передувала плідна 
співпраця між кафедрою економіки 
підприємства ДДМА та депар-
таментом економіки та бізнесу 
Коїмбрської бізнес-школи (ISCAC). 
Так, за запрошенням професора, 
завідувача кафедри Сергія Бур-
луцького, Франціско Рамос, разом 
з колегами з Польщі, Республіки 
Македонії, Китаю та Вірменії, узяв 
участь у роботі організаційного 
комітету міжнародної науково-
практичної конференції «Соціальна 
відповідальність: сучасні ви-
клики», що проходила в ДДМА 
у квітні 2016 року. Напрацю-
вання науковців кафедри та 
Коїмбрської бізнес-школи знайшли 
своє подальше відображення в 
спільних публікаціях у провідних 
європейських фахових виданнях з 
високим імпакт-фактором. У межах 
програми підтримки мобільності 
викладачів у економічній 
перспективі ЄС доцент кафедри 
економіки підприємства Олена 
Коваленко пройшла стажування в 
департаменті економіки та бізнесу 
ISCAC.

З метою укріплення твор-
чих зв'язків між спорідненими 
кафедрами обох вишів, для 
реалізації науково-технічного 
співробітництва у фундаменталь-
них і прикладних дослідженнях, 
спільної участі в конкурсах на 
міжнародні гранти, обміну досвідом 
в сфері наукових досліджень та 

інноваційних методів навчання 
й обміну студентами в осені 2016 
року був підписаний міжнародний 
договір між ДДМА та ISCAC. Це був 
добрий початок нового навчально-
го року!

Слід додати деяку інформацію 
про нашого міжнародного пар-
тнера. Республіка Португалія дуже 
мало згадується у вітчизняних 
засобах масової інформації, але 
має досить великий інтерес для 
нас як партнер у сфері науково-
го та технічного співробітництва. 
Коїмбра (Coimbra) – стародавнє 
європейське університетське місто, 
розташоване на високому березі 
ріки Мондегу. У ньому 140 тисяч 
жителів, з яких кожний сьомий – 
студент. Коїмбрський університет 
– чи не найстарший у Європі та був 
єдиним у Португалії до 1910 року. 
Центр мистецтв і науки, місце на-
родження шести португальських 
королів, Коїмбра викликає повагу 
у всіх португальців, незалежно від 
того, з якого міста або регіону вони 
родом. Коїмбрська бізнес-школа 
пропонує широке коло навчальних 
програм, від бакалаврського рівня 
до рівня доктора філософії. 

Скориставшись нагодою, а 
саме діловим візитом професора 
Рамоса до України, викладачі ка-
федри економіки підприємства до-
клали багато зусиль до організації 
зустрічі зі студентами та колек-
тивом ДДМА. Перший день був 
присвячений знайомству з нашим 
вишем, організацією навчального 
процесу в ньому, науково-дослідній 
роботі факультетів та кафедр. 
Під час зустрічі з керівництвом 
Академії – ректором Віктором Ко-
вальовим, проректорами Михай-

лом Турчаніном та Анатолієм Фе-
сенко – були обговорені плани на 
майбутнє та перспективи подаль-
шого співробітництва. Франціско 
Рамос висловив сподівання щодо 
перетворення формальних пунктів 
підписаного міжнародного догово-
ру в реальні спільні проекти.

19 січня 2017 року була про-
ведена відкрита лекція-диспут за 
темою «Customer Life Time Value: It's 
role in developing and maintaining 
long-term customer relationships». 
Лекція пройшла в інноваційному 
дуальному форматі: світові напра-
цювання у сфері формування до-
вгострокових взаємовідносин зі 
споживачами було 
висвітлено про-
фесором Рамосом, 
а деякі питання 
адаптації закор-
донного досвіду до 
умов України – про-
фесором Сергієм 
Б у р л у ц ь к и м . 
Магістри групи ЕП-
12м поцікавилися 
думкою професора 
щодо доцільності 
р о з р а х у н к у 
д о в г о с т р о к о в о ї 
вартості споживацької прихильності 
до певних виробників, на що отри-
мали ґрунтовну відповідь з позицій 
європейського та світового досвіду.

Доцентом кафедри обліку та 
аудиту Світланою Бурлуцькою 
була підтримана дискусія щодо 
можливості адаптування концепції 
Life Time Value до вітчизняних реалій 
в умовах відсутності справедливої 
конкуренції та домінування 
рентоорієнтованої поведінки 
економічних агентів. Франціско 

Рамос завоював прихильність 
слухацької аудиторії обізнаністю в 
українських соціально-економічних 
проблемах. Нажаль, не всі студенти 
були готові опановувати матеріал 
англійською мовою. Вирішенню цієї 
проблеми допоміг завідувач кафе-

дри мовної підготовки 
Євген Коротенко. Ви-
кладачами наприкінці 
лекції було висловлено 
сподівання, що під час 
наступного візиту наші 
студенти будуть більш 
вправними у володінні 
англійською мовою та 

зможуть підготувати своїм порту-
гальським одноліткам привітання 
та висловити сподівання ні спільні 
навчальні проекти.

Обговорення лекції плавно 
перейшло на кафедру економіки 
підприємства, з подальшою жва-
вою дискусією серед фахівців. 
Більш за все цікавили методичні 
аспекти організації навчального 
процесу в Європі, питання забез-
печення мобільності студентів. 
Професор Рамос закцентував 

увагу колег на необхідності до-
тримання педагогіки соціального 
конструктивізму, як базового прин-
ципу європейської освіти. Голов-
ним інструментом реалізації цього 
принципу є система управління 
навчанням – Moodle. Коїмбрська 

бізнес-школа використовує цю си-
стему більше ніж 10 років, і не тільки 
для дистанційного навчання, а й для 
створення персоналізованого на-
вчального середовища для кожно-
го студента. Досвід португальських 
колег в цій сфері є вкрай цікавим 
для ДДМА, де процес опанування 
платформою електронного на-
вчання Moodle вступив у активну 
фазу впровадження. Професор 
Сергій Бурлуцький скористався 
зручною нагодою отримати фахову 
консультацію з приводу формуван-
ня дистанційних курсів, структури 
контрольних завдань та забезпе-
чення інтерактивної взаємодії ви-
кладач – студент. Багато уваги було 
приділено питанням щодо перспек-
тив реалізації програми «Подвійний 
диплом» між ДДМА та ISCAC для 
студентів-магістрантів. Можливість 

отримання двох дипломів є 
дієвим чинником підвищення 
конкурентоздатності ДДМА на рин-
ку освітніх послуг.

Останній день перебування 
шановного гостя закінчився оз-
найомленням з індустріальним 
гігантом нашого міста – ПАТ «Енер-
гомашспецсталь». Дякуємо за 
добру організацію цієї екскурсії 
директору з маркетингу та збуту 
О. Гончаренко, його заступни-
ку Ю. Шпортько, доценту кафе-
дри економіки підприємства М. 
Мілявському. З усіма особливо-
стями металургійного, ковальсь-
ко-пресового виробництва та 
організацією загальної системи ме-
неджменту гостя ознайомив декан 
економіко-гуманітарного факульте-
ту ДДМА професор Є. Мироненко. 
Добрим знаком було те, що з боку 
ЄМСС екскурсію проводив ви-
пускник спеціальності «Економіка 
підприємства», висококласний 
фахівець з вільним володінням 
англійською мовою С. Піроженко.

Результати візиту показали, 
що сьогодні ДДМА є цікавою для 
представників європейського 
освітнього простору, наукові до-
робки професорів Академії до-
бре інтегруються в наукові про-
грами провідних шкіл економіки 
та бізнесу. Професія економіста 
не тільки не втратила своєї 
актуальності, але й може набути 
нового змісту та якості. Співпраця 
з Коїмбрською бізнес-школою – це 
тільки початок на шляху нових мож-
ливостей.

Вікторія Ровенська,
доцент кафедри ЕП  

Продовження.
Початок на стор. 1

-  отримана премія Президен-
та України молодим вченим (док-
торант Алієва Л. І., доцент Жбан- 
ков Я. Г.) та стипендія Кабінету 
міністрів України для молодих вче-
них (ст. викладач Руденко Н. О. – 
кафедра МПФ, асистент Таган Л. В. 
– кафедра ОМТ);

- у різних видах науко-
вих досліджень узяли участь  
985 студентів, у тому числі у 
виконанні держбюджетних і кафе-
дральних НДР – 93 студенти. Сту-
дентами опубліковано 397 наукових 
статей, у т. ч. особисто – 169, подано 
заявок на винаходи у співавторстві 
– 12, на студентських конференціях 
прочитано 410 доповідей. До участі 
в конкурсах надіслано 46 наукових 
робіт студентів Академії, отримана 
21 нагорода;

- троє студентів ДДМА – 
переможці регіонального облас-
ного конкурсу «Кращий студент 
України»  представляли Донець-
ку область на Всеукраїнському 
конкурсі. Максим Пономарьов 
(гр. ІТ-11м) став переможцем  
у номінації «Кращий студент-
медійник України»;

- у звітному періоді в Академії 
на високому рівні організована 
й проведена велика кількість 
національно-патріотичних, куль-
турно-масових, спортивних та 
інших заходів, значна кількість яких 
– обласного рівня;

- з метою якісного та 
своєчасного виконання основних 
положень вищої школи в Академії 
розроблено, оновлено й впровад-
жено в дію цілу низку положень та 
інших нормативних документів;

- отримані добрі результати 
і значні досягнення і в інших на-
прямках діяльності, у тому числі на 
всеукраїнському і міжнародному 
рівнях.

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Згідно із затвердженим ректо-
ром Академії планом підготовки та 
захисту дисертацій аспірантами й 
здобувачами на 2016 рік було за-
плановано захист 11 кандидатських 

та 5 докторських дисертацій. Фак-
тично цього року співробітниками 
Академії було захищено 13 канди-
датських та 4 докторські дисертації 
(відповідні показники у 2013 р. – 
12/2, у 2014 р. – 9/4, у 2015 р. – 7/2),  
і, що особливо важливо, – з них  
5 кандидатських дисертацій 
аспірантами і 1 докторську 
дисертацію докторантом Академії 
було захищено достроково.

У цілому по Академії відсоток 
викладачів із вченими ступе-
нями і званнями збільшився  
на 2,5 % і досяг позначки 75,8 %. 
Рівень забезпечення читання лек- 
цій викладачами із вченими сту-
пенями й званнями в цілому по 
Академії відповідає атестаційним  
вимогам.

 НАВЧАЛЬНА РОБОТА
Вагомим досягненням колек-

тиву Академії у 2016 році є успішне 
проходження ліцензування з 
розширення ліцензійного поля 
магістрів за новими вимогами 
для спеціальностей «Економіка», 
«Облік та оподаткування», 
«Фінанси, банківська справа  
і страхування», «Менеджмент», 
«Підприємництво, торгівля  
і біржова діяльність». Підготовлено 
документи щодо розширення 
ліцензійного поля магістрів для 
спеціальностей: «Комп’ютерні на-
уки та інформаційні технології», 
«Системний аналіз», «Металургія», 
«Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології». На цей 
час в Міністерстві освіти і науки 
України знаходяться три справи: 
«Прикладна механіка», «Галузеве 
машинобудування», «Електро-
енергетика, електротехніка та 
електромеханіка».

Однак підсумки заліково-
екзаменаційних сесій свідчать 
про низький рівень успішності 
студентів, і, на жаль, результати на-
вчання студентів нас задовольнити 
не можуть, особливо на факультеті 
машинобудування та факультеті 
інтегрованих технологій і облад-
нання. Достатньо низькі і якісні 
показники навчання, особливо на 
факультеті машинобудування. 

У 2016 році продовжена ро-

бота з організації і проведення до-
даткових занять з невстигаючими 
студентами. Головною причиною 
низької успішності студентів є 
низький рівень базової підготовки, 
особливо студентами прискореної 
підготовки. Такий стан справ з 
успішністю потребує пошуку нових 
форм і методів навчальної і виховної 
роботи зі студентами, суттєвого 
посилення роботи кураторів, 
підвищення ефективності робо-
ти навчально-виховних комісій 
спеціальностей і факультетів, більш 
активного залучення органів сту-
дентського самоврядування для ро-
боти з невстигаючими студентами.

Відкрито Центр заочної 
та дистанційної форм навчан-
ня. У його складі вже працюють  
3 локальні центри в інших містах.  
У 2016/2017 н. р. планується 
відкриття ще 3–4 таких центрів. 
При правильній організації їх ро-
боти та при якісному методичному 
забезпеченні це надасть можливість 
поліпшити навчання студентів-
заочників і дозволить збільшити їх 
контингент. 

Кожний рік, і 2016 рік не став 
винятком, проводиться робота 
щодо визначення кращих студентів 
і призначення іменних стипендій, 
включаючи стипендії Президента 
України і Кабінету міністрів України, 
що повинно стимулювати кращих 
студентів до навчання.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА 
РОБОТА 

У 2016 році на факультетах і 
кафедрах проведено велику робо-
ту з переробки навчальних планів 
спеціальностей, уточнений перелік 
спеціалізацій підготовки бакалаврів 
і магістрів. Значно перероблена на-
вчально-методична документація. 
Створено і продовжує розро-
блятися НМКД нових дисциплін, 
переробляється структура й зміст 
НМКД інших дисциплін.

Значна методична робо-
та проведена з впровадження 
дистанційних форм навчання в 
рамках створеного в Академії цен-
тру дистанційної і заочної освіти 
і трьох його локальних центрів в 
містах Костянтинівка, Дружківка, 

Добропілля. 
План підготовки видань  

2016 року в цілому по Академії 
виконаний лише на 76,0 % (на ка-
федрах ФІТО відсоток виконання 
плану 2016 р. – 63 %, на ФМ – 56 %,  
на ФЕМ – 90 %, на ФАМІТ – 82 %). 

З метою вчасного тиражування 
видань у повному обсязі потрібно 
шукати додаткові фінансові й 
матеріальні ресурси.

НАУКОВА, НАУКОВО-
ТЕХНІЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІЇ
Наукова, науково-технічна та 

інноваційна діяльність Академії 
здійснювались відповідно до за-
кону України «Про пріоритетні на-
прямки розвитку науки і техніки»:

-     розвиток хімічних знань про 
речовини та процеси;

-        нанофізика і нанотехнології;
-  дослідження та створення 

інформаційних технологій і систем 
у машинобудуванні та споріднених 
галузях;

-      ресурсо- й енергозберігаючі 
процеси та обладнання для оброб-
ки нових матеріалів;

- е н е р г о з б е р е ж е н н я , 
диверсифікація джерел енерго-
постачання й енергонезалежність 
української економіки: економічні 
механізми формування. 

У науковій діяльності у звітному 
році брали участь 256 наукових та 
науково-педагогічних працівників. 
З них – 27 докторів наук,  
166 кандидатів наук, 17 докторантів, 
37 аспірантів, а також 985 студентів.

Було виконано 28 науково-
дослідних робіт другої половини 
робочого дня викладачів, 11 робіт, 
що фінансувалися з державного 
бюджету. 

Винахідниками Академії  
у 2016 році подано 59 заявок  
на корисні моделі, із них 12 – зі сту-
дентами, та отримано 55 патентів, 
із них 19 – зі студентами. Найбільш 
активними у винахідницькій 
діяльності є кафедри: МПФ, ТМ, 
ОМТ.

У виробництво у звітному 
році впроваджені 11 розробок 
науковців Академії, про що складені 
акти впровадження (каф. ТМ – 4, 

ОМТ – 2, ОТЗВ – 1 та ін.).
Серед виданих монографій  

6 опубліковані за кордоном. 
Автори: д-р техн. наук, проф.  
Алієв І.С. та ін; д-р філософ. наук, 
проф. Лузан А.О. та ін. – 2, д-р пед. 
наук, проф. Власенко К.В., д-р техн. 
наук, проф. Ковалевський С.В. та 
ін., д-р екон. наук, проф. Веріга Г.В. 
Найкращі показники з написання 
монографій на кафедрах: ЕП, ОіА, 
МПФ, ОМТ, АММ, ТМ, КІТ, філософії. 
Найбільше навчальних посібників 
видали кафедри: ІСПР, ЕП, ВМ, ОТЗВ, 
ОіА, інформатики та інженерної 
графіки, фізвиховання. Найкращі 
показники з публікації в зарубіжних 
виданнях у кафедр: ОіА, фінансів, 
ЕП, філософії, ОМТ, ТМ, ОТЗВ, хімії і 
ОП, ТОЛВ, КМСІТ, ВМ, КІТ, АВП, ІСПР, 
менеджменту, фізики; у виданнях, 
що входять до науковометричних 
баз даних: ОТЗВ, ОМТ, хімії і ОП, ЕП, 
ОіА, ІСПР, ВМ, АВП, КМСІТ,фізики, 
фінансів, фізвиховання, лабораторії 
з проблем економіки і фінансів. 

З метою підвищення 
ефективності наукової діяльності 
Академії, удосконалення її 
організації, пропаганди досяг-
нень науковців, активізації участі 
науково-педагогічних працівників, 
студентів, магістрів та аспірантів 
в науковій роботі, виявлення об-
дарованих студентів, які мають 
перспективу творчого зростання, 
у 1999 році в Академії започат-
кована традиція щороку у квітні-
травні проводити Дні науки. За рік 
у рамках Днів науки проведено 
6 всеукраїнських і регіональних 
студентських науково-технічних 
конференцій. Усього в навчальний 
процес у звітному році впровадже-
но 28 розробок. 

Велика увага у звітному році 
приділялась ректоратом науковій 
роботі студентів. У різних видах на-
укових досліджень брали участь  
985 студентів, у тому числі у 
виконанні держбюджетних і кафе-
дральних НДР взяли участь 93 сту-
денти, з них з оплатою – 15. Студен-
тами у співавторстві опубліковано 
397 наукових статей, у т. ч. особисто 
– 169, подано заявок на винаходи  
у співавторстві – 12, на студентсь-
ких конференціях прочитано  

410 доповідей. До участі в кон-
курсах надіслано 46 наукових 
робіт студентів Академії, отримана  
21 нагорода.

Крім того, стипендії Президен-
та України отримують 3 студенти, 
стипендії Верховної Ради України 
– 2 студенти. Також 2 молодих вче-
них отримують стипендію Кабінету 
міністрів України, 1 – стипендію 
Кабінету міністрів України для 
аспірантів.

Указом Президента України 
№509/2016 від 17 листопада 
2016 року 2 молодим ученим 
Академії, Алієвій Л. І. та Жбанко- 
ву Я. Г., присуджені премії Прези-
дента України для молодих учених 
2016 року в галузі науки й техніки 
за роботу «Розвиток новітніх 
методів розрахунку процесів пла-
стичного деформування металу й 
ресурсозберігаючих технологій ви-
готовлення прецизійних та крупних 
виробів». 

У 2016 році на базі Академії 
відбулися три засідання Ради 
Донецького наукового цен-
тру Національної академії наук  
і Міністерства освіти і науки  
України. На цих засіданнях 
були розглянуті установчі пи-
тання, присвячені Дню науки, 
молодіжній науці та міжнародному 
академічному та науковому 
співробітництву. 

Однак, при загальних по-
зитивних результатах у науковій 
діяльності, Рада відзначає, що вне-
ски кафедр в отримані результати  
є нерівнозначними.

Випускаючі кафедри слабо 
використовують можливості своїх 
філій на підприємствах для роз-
витку госпдоговірної діяльності, 
також кафедри не використовують 
можливості отримання додатко-
вих коштів за надання науково-
технічних послуг підприємствам, 
організаціям, фізичним особам-
підприємцям.

Підготував
 Вячеслав Медведєв

Закінчення читайте
 у наступному номері

НА ВЧЕНІЙ РАДІ ДДМА
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«ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Ответы на вопросы из прошлого  
номера.

Вопрос 1. В 1997 году Американский 
союз гражданских свобод подал в суд на 
НЕГО, поскольку он: во-первых, в односто-
роннем порядке взял на себя право решать, 
кто чего достоин, во-вторых, подавляет пра-
ва на свободу слова и мысли, а в-третьих,  
не платит таможенные пошлины на ввози-
мые в страну товары. О ком  идет речь?

Ответ: о Санта Клаусе.
Автор: Андрей Павлухин, Рогачев.
Вопрос 2. Анна Папченко пишет, что 

ОНА есть в нескольких испанских городах, 
но повторение сюжета известного совет-
ского фильма здесь невозможно благо-
даря тому, что в каждом городе есть свой 
традиционный орнамент табличек. ОНА 
по-испански – calle de los Constructores. На-
зовите её двумя словами.

Ответ: улица Строителей.
Комментарий: по табличке с названием 

улицы испанец всегда определит, в какой 
город или, по крайней мере, в какую про-
винцию занесла его судьба, так что повто-
рение истории Жени Лукашина из фильма 
«Ирония судьбы, или С лёгким паром!» вряд 
ли возможно.

Автор: Максим Овчинников, Таллин.
Вопрос 3. Когда Густав Малер сутками 

работал уединенно в деревне, его сестра 
выкупАла ИКСОВ у соседей. Согласно одной 
интерпретации, концовка симфонии Мале-
ра подразумевает смерть философа, а пение 
хора символизирует воскрешение и намека-
ет на ИКСА. Назовите ИКСА одним словом.

Ответ: петух.
Комментарий: Малера отвлекало пение 

петухов. Сестра покупала птиц, и компози-
тор регулярно ел суп. Философ – Сократ, 
который в последних словах просил отдать 
Асклепию петуха. Петуха в христианской 
символике считают символом воскрешения.

Автор: Эдуард Голуб, Киев.
Предлагаю вашему вниманию еще не-

сколько вопросов школьного синхронного 
турнира ЛУК по «Что? Где? Когда?» сезо-
на 2016/17 гг. (чемпионат Украины среди 
школьников).

Вопрос 1. В 2016 году в Новой Зеландии 
выпустили шестиугольную монету с изобра-
жением ЕЁ, отдавая должное вкладу, внесён-
ному ЕЮ в процветание страны. Назовите ЕЁ.

Вопрос 2. В средние века ЕГО размеры 
строго регламентировались: у королевы 
– одиннадцать локтей, у принцессы – пять 
локтей, у герцогини – три локтя. Назовите 
ЕГО словом немецкого происхождения.

Вопрос 3. Недавно был составлен рей-
тинг фильмов, в которых гибнет большое 
количество персонажей. На втором месте 
оказался фильм «Дракула» 2014 года, в ко-
тором было убито 5687 человек. А первое 
место с большим отрывом занял фильм 
«Стражи Галактики», в котором умерло  
693 человека. У вас есть минута, чтобы отве-
тить: какие слова мы пропустили в предыду-
щем предложении?

Александр Мельников,
президент Клуба 

интеллектуальных игр ДГМА

21 января состоялся 
второй этап международ-
ного интеллектуального 
турнира – синхронного чем-
пионата Украины по игре 
«Что? Где? Когда?» сезона  
2016/2017 гг. («вторая лига»). 
Команды Краматорска, как 
обычно, мерялись силой 
интеллекта в стенах Дон-
басской государственной 
машиностроительной ака-
демии. Из девяти команд три 
представляли ДГМА, по две – 
НКМЗ и ЭМСС, а также другие 
предприятия и организации 

города. 
Лучший результат, как 

и на первом этапе, показала 
команда «Феникс» (ЭМСС), 
ответив на этот раз правиль-
но на 12 вопросов (в ноябре 
– на 14); «Интеллектуальные 
решения» (ДГМА) с тем же 
числом ответов, что и про-
шлый раз (11), теперь ока-
зались третьими; «Планета 
НКМЗ», ответившая в ноябре  
на 7 вопросов, теперь сдела-
ла резкий рывок (12 ответов!) 
и разделила лидерство с «Фе-
никсом». Другие заводские 

команды не дают «ветера-
нам» расслабляться: «Тере-
боньки» (НКМЗ) правильно 
ответили на 10 вопросов,  
а «ОСА» (ЭМСС) – на 9. 

По сумме двух этапов 
«Феникс» упрочил лидер-
ство (26), «Интеллектуальные 
решения» остаются вторыми 
(23), «Планета НКМЗ» – тре-
тьими (19); на место в при-
зовой тройке также претен-
дуют «Теребоньки» и «ОСА»  
(по 17). Последний этап чем-
пионата – 18 марта. 

Александр Мельников 

В далеком для меня 2005 году я пи-
сала письма своему дедушке в Полтаву. 
Рассказывала ему абсолютно все: на-
чиная от погоды и заканчивая едой на 
ужин. А он присылал мне в ответ кален-
дарики и фотографии из своей молодо-
сти. И каждый раз я радовалась вновь 
пришедшему письму. Но время шло.  
Я взрослела, и постепенно письма отош-
ли на задний план.

Через несколько лет в детском ла-
гере отдыха я подружилась с одной де-
вочкой. В конце смены мы обменялись 
с ней адресами и пообещали, что будем 
писать друг другу. Так и было. Мы еще 
некоторое время переписывались. А по-
том в нашей жизни появились соцсети.  
И общение перешло в обмен электрон-
ными письмами.

Я думала, что свое последнее бумаж-
ное письмо я написала в 2009 году. Но 
нет. Летом 2013 года я отдыхала в Одес-
се и познакомилась с местным парнем. 

Он оказался очень веселым и дружелюб-
ным, показывал мне местные достопри-
мечательности и рассказывал интерес-
ные истории. Но отдых заканчивался, 
а связь с ним терять не хотелось. И у 
меня родилась мысль. Я предложила ему 
переписываться бумажными письмами, 
как это было раньше. И, к моему удивле-
нию, он согласился. С того дня я поняла, 
что бумажные письма еще долго будут в 
моей жизни. Таким способом мы с ним 
общаемся до сих пор, чему я очень рада. 
Каждый раз, когда пишу новое письмо, я 
стараюсь выложить на бумагу как можно 
больше своих эмоций и переживаний. 
В последнем письме он прислал мне 
фотокарточку и магнитик из Львова. Эти 
письма постоянно вдохновляют меня.

В поддержку бумажных писем отме-
чу несколько плюсов.

Плюс первый. Знакомства по всему 
свету. Одиноко, грустно и непонятно, 
что делать этим дождливым воскресным 

вечером? Напиши письмо новому со-
беседнику! Есть масса групп в соцсетях,  
где люди знакомятся, обмениваются 
адресами и анкетами. Там можно расши-
рить свой круг общения и найти друзей 
из любых уголков мира.

Плюс второй. Письма соединяют, 
крепко и почти неразрывно. Переписка 
в соцсети – вещь, конечно, удобная, но 
хрупкая. С письмами история другая. 
Во-первых, во время создания письма 
человек сосредоточен только на нем, и 
даже если что-то отвлечет внимание, то 
текст все равно будет дописан (не остав-
лять же его на середине оборванным). 
Во-вторых, отвечать на письма можно 
неделями. Спокойно, сосредоточенно, 
не торопясь. Это такой диалог, который 
ведется медленно и долго, но не преры-
вается. В-третьих, в письмах люди делят-
ся чем-то сокровенным, на бумаге они 
не стесняются выражать то, что не про-
изнесли бы вслух.

Плюс третий. Письма помогают уз-
нать человека намного лучше, чем сооб-
щения. Если вы живете в разных городах, 
а познакомились недавно, например, в 
Интернете или во время летнего отды-
ха, то переписка традиционным спосо-
бом – прекрасный способ изучить че-
ловека поближе. Тут вскрывается сразу 
несколько факторов: почерк, манера 
оформления письма, темы, которые за-
трагивает собеседник, его умение под-
держать разговор, его ответственность, 
терпение и умение ждать. Обычно люди 
в письмах и в жизни отличаются. Порой 

сильно. Просто переписка открывает 
внутренний мир человека, помогает не-
много понять его душу.

Плюс четвертый. Ну, тут самое при-
ятное. Письма – это еще и огромное 
эстетическое наслаждение. Здесь есть 
свой особый колорит. Радостное ощу-
щение находки в почтовом ящике, шур-
шание бумаги, сюрпризы и подарочки в 
конверте: наклейки, открытки, вырезки 
из газет и журналов, чай, пробники ду-
хов, закладки, календарики, фенечки, 
кулоны, сережки. Для коллекционеров 
такая переписка становится возмож-
ностью получить ценные экземпляры 
марок, магнитиков или постеров с люби-
мой группой.

Пишите письма и дарите друг дру-
гу тепло, пусть и в виде пары строчек 
на бумаге, но для того, кто их получает, 
это может быть на самом деле ценным и 
важным.

Кристина Савицкая

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»: 
ВТОРОЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ЛИГИ УКРАИНСКИХ КЛУБОВ

ВОЛШЕБСТВО БУМАЖНЫХ ПИСЕМ

Под сенью муз

Аутодафе
Заливает огнем горизонт, 
Словно поле горит во всю землю. 
Это солнца священный приход 
Или казнь нам неведомой ведьмы? 
Акт ли самосожжения тьмы, 
Отражение царства Аида? 
Век железный прогреет котлы – 
Это знак, что мы скоро погибнем. 
Кто зажег этот страшный костер, 
До которого нам не доехать, 
Но в который мы все попадем – 
И огонь этот примем от неба? 

Милан
Мне еще надо бы съездить в Тибет 
и в Египет. 
Странно, но снится – на белом столе 
пепел. Видно, 

С инициативой открытия уголка памяти 
Алины Остафийчук в музее школы № 35, где она 
училась и была выпускницей, выступил крама-
торский поэт Николай Супличенко. Его идею 
поддержали преподаватель русского языка и 
литературы Раиса Подопригора и заслуженный 
учитель Украины, Почетный гражданин города 
Александра Рябуха.

Теперь из представленной экспозиции уча-
щиеся школы могут узнать о жизни и творчестве 
Алины Остафийчук, старшего преподавателя ка-
федры менеджмента ДГМА, кандидата экономи-
ческих наук, журналиста, талантливой поэтессы 
и писательницы, лауреата многих литературных 
премий, фестивалей и конкурсов. Можно увидеть 
ее личные вещи, школьный фотоальбом, фото-

графии, а также ознакомиться с воспоминаниями 
людей, которые знали талантливую поэтессу.

На мероприятие в честь открытия уголка 
памяти пришли родители Алины – Татьяна Ива-
новна и Владимир Николаевич Остафийчук. Они 
подарили школе семитомник произведений до-
чери. Полное собрание сочинений в семи томах 
включает в себя стихи, сказы, сказки, эссе и др.

На открытии звучали стихи поэтессы, с вос-
поминаниями об Алине выступили классный 
руководитель Алины Остафийчук Александра Ря-
буха и руководитель литобъединения им. Н. Ры-
балко Наталья Малеева-Власова. В завершение 
мероприятия родители поэтессы отметили: «Мы 
рады, что Алина вернулась в родную школу».

милый миланский июль не спешит 
кануть в осень. 
Ночь и балкон. И вокруг ни души – 
только звезды. 
Кресло из пластика, кофе глясе, 
переулок. 
Мне бы еще на недельку в Марсель 
или в Тулу. 
Пряники есть, запивая кваском. 
Странно – сроки 
вышли. Давно уже выброшен стол, 
вымыт номер 
в старом отеле. И дремлет Милан 
отстраненно. 
Но на балконе сижу себе я, 
ночь рукою 
трогаю. Пепел сбивая на пол 
монотонно. 
Мне бы успеть еще в Индию. Но 

УГОЛОК ПАМЯТИ АЛИНЫ ОСТАФИЙЧУК 
ОТКРЫЛИ В ЕЕ РОДНОЙ ШКОЛЕ

вижу: окна 
в милом Милане зашторены так 
неаккуратно. 
Ждет переулок, и значит – пора 
ехать обратно…

Вкус снега
Ладошкой набираешь снег 
и трогаешь его губами.
Хрусталики горят тебе,
становятся искрящей каплей.
И хорошо, как никогда –
все кажется добрей и проще.
И эта чистая вода
тебя живит, как летний дождик.
И верится, что чудо есть –
что на твоей оно ладони.
И сходит с сердца боль и спесь,
и забывается агоний
невероятных и пустых

смятенье, вычурность и жалость.
И новогодние мечты –
как в детстве – неуемным жаром
подходят к горлу, и бегут
хрусталики из глаз. Снежинки,
как слезы радостных минут,
тебя опять заворожили
И тает небо от любви,
и пахнет новый год конфетой.
и трогаешь губами ты
хрусталики из льда и света.
ачешь так легко и горько, 
Что город растворяется в слезах? 

Циферблат
В воспаленном мозгу
крутится циферблат,
восемь, десять,
полночь. Пора спать.

Губ морзянка –
пляшут, смеются, пьют.
А в стакане
черным осадком – суть.

Аритмия
времени – западня.
Сахар сыплет
небо зимы в меня.
Меццо-форте
стрелки стучат в висках.
Повороты,
и на одних осях
нас выносит
в утро. Увидеть снег –
ровно в восемь.
Бой, бесконечность, бег...

Стихи Алины Остафийчук


