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20 мая в Донбасской государствен-
ной машиностроительной академии 
состоялась встреча выпускников. Вы-
пускники 70-х,80-х,90-х и 2000-х годов со-
брались, чтобы вспомнить студенческие 
годы, встретиться со своими одногруп-
пниками и любимыми преподавателями. 

Перед началом мероприятия пред-
ставители факультетов Академии ра-
душно встречали своих бывших студен-
тов. Некоторые из них пошли по стопам 
своих наставников и сами стали препо-

давателями, многого 
добились в научной 
деятельности. Хочет-
ся отметить, что рек-
тор Виктор Ковалёв, 
выпускник нашего 
вуза, в этот день тоже 
встретился со своими 
друзьями по учебе. 

Многие из гостей 
спустя годы после вы-
пуска все так же под-

держивают связь 
со своими студен-
ческими друзья-
ми. И в этот день, 
несмотря на непростое время, они 
смогли собраться вместе, преодолев 
расстояния, вспомнить прекрасные 
студенческие годы. За несколько 
часов перед глазами промелькнули 
воспоминания о счастливых годах 
учебы, студенческих шалостях, весе-
лых праздниках и преподавателях, 
которые со знанием дела вкладыва-
ли в своих студентов и частичку себя. 

Праздничную программу и хоро-
шее настроение выпускникам подари-
ли нынешние студенты и творческие  
коллективы. 

Годы учебы в Академии дали многое: 
верных друзей, настоящую любовь, креп-
кие знания и закалку, которые помогли 
утвердиться в жизни. 

Алина Бергий

Вот и закончился еще один учебный год! Перво-
курсники только почувствовали вкус студенческой 
жизни, пятикурсники выходят на старт взрослого, 
самостоятельного пути, а преподаватели выпуска-
ют в мир обученных ими специалистов и готовятся 
в новом году к обучению нового поколения. Но всем 
без исключения после продуктивного года работы, 
сдачи экзаменов и дипломных проектов хочется от-
дохнуть! Ведь лето после холодной весны наконец-то 
вдохнуло такое долгожданное тепло.

Традиционно, Академия предлагает отдохнуть 
на своей базе отдыха «Проминь», которая находит-
ся в Щурово, вблизи живописного Донца. Заявления на 
отдых студенты и преподаватели могут подавать 
проректору по административно-хозяйственной ра-
боте. Кстати, месяц отдыха и количество дней мож-
но выбирать на свое усмотрение.

Удачного, веселого, интересного вам лета!  
До встречи в следующем учебном году!

У ДДМА з 30 травня  
по 1 червня відбулася  
XV міжнародна науково-технічна 
конференція «Важке машинобуду-
вання. Проблеми та перспективи 

розвитку». У конференції взяли 
участь науковці та представники 
підприємств зі всієї України, а та-
кож з Німеччини, Австрії, Болгарії 
та Словаччини.

Конференцію традиційно 
відкрив ректор Академії, завідувач 
кафедри КМСІТ, д-р техн. наук, 
професор Віктор Ковальов. Він 
привітав учасників конференції та 
побажав плідної роботи.

Віктор Ковальов привітав 
з ювілеєм колегу, почесно-
го доктора ДДМА, д-ра техн. 
наук, професора, зав. кафедрою 
інструментального виробництва 
НТУУ КПІ Наталію Равську, з якою 

наш ВНЗ співробітничає вже ба-
гато років. Віктор Ковальов вис-
ловив велику шану й подяку за 
досягнення наших вчених, яким 
Наталія Равська надавала допо-

могу в захисті дисертацій. Також 
ректор Академії вручив диплом 
почесного доктора ДДМА Віктору 
Майбороді, д-ру техн. наук, профе-
сору НТУУ КПI.

П л е н а р н е 
засідання розпочалося 
з доповіді Віктора Ко-
вальова «Співпраця з 
високотехнологічними 
підприємствами як основа 
інтернаціоналізації науко-
вих досліджень».

Із докладом «Задово-
лення потреб світового 
ринку унікальної техніки 
за рахунок ефективного 

використання інтелектуальних та 
технічних можливостей» висту-
пив головний інженер ПАО НКМЗ 
Олексій Волошин. Він розповів,  
що завод постійно оновлює облад-
нання, проводить навчання своїх 
робітників, тим самим підвищує 
якість своєї продукції. Олексій Во-
лошин неодноразово зауважив, що 
всі досягнення заводу були здобуті 
також і завдяки нашій Академії, тому 
що більшість працівників НКМЗ – 
наші випускники.

Василь Струтинський, д-р техн. 
наук, професор, зав. кафедрою 
НTУУ KПI (Київ), у своєму виступі 
підіймав проблеми формування 
змісту дисципліни «Методологія на-
укових досліджень» освітньої про-
грами «Доктор філософії», яка зараз 
упроваджується. 

Олександр Шелковой (НТУ ХПІ, 
Харків) у своєму докладі розповів 
про те, як інтегрувати теорію  
та практику проектування, 
технології та устаткування.

Переваги й перспек-
тиви високошвидкісних 
важко навантажених 
циліндричних зубча-
стих коліс з ефектом 
неньютонівського стану 
рідини у своєму виступі 
розглянув Олександр 
Клочко, д-р техн. наук, 
професор НТУ ХПИ 
(Харків). Науковець за-
значив, що вивчення цієї 
теми ведеться спільно  
з ДДМА.

Про дослідження 
шліфування зубчастих 
коліс надтвердими 
матеріалами у своїй 
доповіді розповів Сергій Рябчен-
ко, технічний директор ДП «Бест-
Бізнес», канд. техн. наук, стар-
ший науковий співробітник ІСМ  
ім. В. Н. Бакуля НАН України.

Робота конференції проходила 
жваво. У присутніх з доповідачами 
виникали дискусії по сучасних 

проблемах машино-
будування й металоо-
бробки, надійності та 
якості технологічних 
систем, по нових на-
прямках розвитку 
процесів металооброб-
ки, металорізальних 
верстатів та 
інструментів. Були 
розглянуті питання 
прогресивної техніки та 
технології для важкого 

машинобудування, а також пробле-
ми інженерної освіти та підготовки 
кадрів вищої кваліфікації.

Учасники конференції пред-

ставили свої наукові роботи на 
засіданнях секцій за напрямками: 
процеси механічної обробки, вер-
стати та інструменти; технології та 
автоматизація важкого машинобу-
дування; технології заготівельного 
виробництва; піднімально-
транспортні машини.

У рамках конференції відбувся 
міжнародний семінар «Сучасні 
системи управління верстатним 
обладнанням», екскурсії на ПАТ 
НКМЗ і ВАТ КЗВВ, а також гості про-
гулялися мальовничими місцями 
Святогір’я і відвідали Святогірську 
Лавру.

Конференція проводиться за 
програмою XІ Всеукраїнського фе-
стивалю науки Донецького науко-
вого центру МОН і НАН України.

Вікторія Лебединська

КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ 
СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ

ОКОНЧЕН УЧЕБНЫЙ ГОД:
 В ЛЕТО – ВПЕРЕД!

ВАЖКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ – ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Щоб отримати державну 
підтримку наукової роботи, 
треба подбати заздалегідь. 
Наказом Міністерства освіти 
та науки України було ого-
лошено про проведення 
щорічного конкурсного 
відбору для виконання в на-
ступному, 2018 році наукових 
проектів фундаментальних 
досліджень, прикладних досліджень, 
науково-технічних (експериментальних) 
розробок серед учених вишів та уста-
нов, що підпорядковуються МОН. Участь 
у конкурсі надає реальну можливість 
ученим вищих навчальних закладів 
організувати проведення досліджень 
із фінансуванням за рахунок бюджет-
них коштів. Основними вимогами, що 
пред’являються до конкурсних тематик, 
є їхня актуальність для розвитку науки 
та економіки. Також переваги надава-
тимуться проектам, які мають особли-
во важливе значення для підвищення 
обороноздатності та національної 
безпеки держави, мають прикладні 

результати подвійного ви-
користання, є конкуренто-
спроможними на світовому 
ринку та спрямовані на вико-
ристання в соціальній сфері, 
виробництві, навчальному 
процесі.

Проекти вчених нашої 
Академії також беруть 
участь у конкурсному 

відборі. На першому етапі відбору, який 
здійснювався науково-технічною ра-
дою ДДМА, з одинадцяти проектів було 
відібрано шість (керівники – професори 
Авдєєнко А.П., Грибков Е.П., Ковалевсь- 
кий С.В., Марков О.Є., Тулупенко В.М., 
Турчанін М.А.). Ці проекти вже прийняті 
до розгляду в міністерстві, де відбір 
здійснюють незалежні експерти з різних 
українських вишів. Кінцеві результа-
ти конкурсу стануть відомі не пізніше  
1 серпня. Бажаємо успіху нашим ученим 
у здобутті достатньо вагомої підмоги для 
проведення наукових досліджень.

Олексій Кабацький

КОНКУРС НАУКОВИХ РОБІТ: 
ПЕРШИЙ ЕТАП ПРОВЕДЕНО

Учасники міжнародної конференції з важкого машинобудування

Вітання ювілярки Наталії Равської
Вручення  диплома 
почесного  доктора  ДДМА 

Пленарне засідання
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НАЗВА, МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ П.І.ПБ УЧАСНИКІВ ГРУПА ЗАЙНЯТЕ 
МІСЦЕ

Підйомно-транспортні, дорожні, 
будівельні, меліоративні машини  

і обладнання (В)
Полтавський національний технічний 
університет імені Юрія Кондратюка

Ромашкевич Дмитро 
Коваленко Максим 
Москаленко Артур 

ПТМ-13
ПТМ-13
ПТМ-13

8
19
20

Історія України (В)
Житомирський державний університет 

імені Івана Франка

Кадацький Микита СМ-16-1 50
(серед 

100 учасників)

Технологія машинобудування (В)
ОНПУ, м. Одеса

Літвиненко Олександр 
Соболєв Максим 
Євсюков Євген 

 

ТМ-13-1
ТМ-12-1

ТМ-12-1м

1
3

Сертифікат

ІІ командне

Обладнання та технології 
пластичного формування конструкцій 

машинобудування (В)
Дніпровський державний технічний 

університет, м. Кам’янське 

Коляденко Артем 
Нагієв Микола

ОТП-12м
ОТП-12м

2
Диплом

за оригінальне 
розв’язання 

задач

Обробка металів тиском (В)
Дніпровський державний технічний 

університет, м. Кам’янське Мелехов Валерій МО-12м

Диплом 
за краще 

розв’язання 
задач

ІІІ командне

       Прим.:  (В) – всеукраїнська олімпіада

Команда наших студентів 
спеціальності ТМ відмінно виступи-
ла на Всеукраїнській студентській 
олімпіаді з технології машинобуду-
вання, яка другий рік поспіль про-
ходить в Одеському національному 
політехнічному університеті.

Головна мета олімпіади – ви-
явити й підтримати обдаровану 
студентську молодь, стимулювати 
творчу роботу студентів, розвивати 
професійне мислення, стимулю-
вати студентів до подальшого 
професійного та особистого 
розвитку. Академію на олімпіаді 
представляли Максим Соболєв 
(ТМ12-1), Олександр Литвинен-
ко (ТМ13-1), Євгеній Євсюков 
(ТМ12-1м). Хлопці відзначили, 
що контроль на олімпіаді був 
жорсткий, навіть оком повести 
не можна. І завдання в цьому 
році були складніші, ніж у тому. 
Одним з цікавих завдань була зво-
ротна задача: тобто дана програма 
ЧПК, за цією програмою необхідно 
було побудувати деталь з визначен-
ням розмірних ланцюгів. Уцілому 
організація і завдання олімпіади 
сподобалися, але, як завжди зазна-
чають студенти, не вистачає часу  
на ґрунтовну відповідь.

В особистому заліку перемож-
цем Всеукраїнської олімпіади з 
технології машинобудування став 
студент четвертого курсу Олек-

сандр Литвиненко.  
Команда студентів 
ДДМА посіла друге 
місце. У номінації 
« З а с т о с у в а н н я 
САПР» Максим 
Соболєв посів третє 
місце.

Наші студенти 
дякують усім викладачам кафедри 
ТМ за підготовку до олімпіади, а 
особливо ст. викладачу Валерію 
Аносову.

Високо відзначена і якість ди-
пломних робіт студентів нашої ка-
федри.

Дипломом II ступеня нагород-
жена випускна кваліфікаційна ро-
бота магістра Ростислава Кулика 
(керівник – д-р техн. наук, проф. 
Сергій Ковалевський).

Дипломом II ступеня нагород-
жено дипломний проект спеціаліста 

Оксани Сироти (науковий керівник 
– канд. техн. наук, старший викладач 
Світлана Олійник).

Дипломом III ступеня нагород-
жено дипломний проект бакалав-
ра Максима Соболєва (науковій 
керівник – старший викладач Вячес-
лав Медведєв).

Кафедра вітає переможців 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади з технології маши-
нобудування! Безпосеред-
ню участь у підготовці наших 
студентів до гідного виступу  
на II етапі Всеукраїнської олімпіади 
з технології машинобудування взя-
ли: д-р техн. наук, проф., завідувач 
кафедри Сергій Ковалевський,  
канд. техн. наук, доцент, докторант 
Олена Ковалевська, канд. техн. наук, 
доцент Володимир Тулупов, ст. ви-
кладач Валерій Аносов, ст. викладач 
Юрій Борисенко.

19 травня в музеї ДДМА в рам-
ках XI Всеукраїнського фестивалю 
науки відбулося урочисте спільне 
засідання Ради Донецького на-
укового центру НАН і МОН України 
(ДНЦ) та Ради ректорів вищих на-
вчальних закладів (ВНЗ) Донецької 
та Луганської областей, приурочене 
до Дня науки.

У засіданні взяли участь за-
ступник директора департаменту 
освіти та науки Донецької обласної 
військово-цивільної адміністрації 
(ДОВЦА) Олена Макаренко, началь-
ник відділу освіти департаменту 
освіти та науки ДОВЦА Валентин 
Тарасов, секретар Краматорської 
міської ради Денис Ошурко, за-
ступник голови Луганської обласної 
науково-координаційної ради 
ДНЦ Інна Заблодська, голова До-
нецького територіального відділу 
Національного центру «Мала 
академія наук України» (МАН) Окса-
на Євдокімова, відомі вчені та рек-
тори ВНЗ Донецької та Луганської 
областей, Києва, Дніпра та Вінниці.

Відкрив засідання голова ДНЦ, 
д-р техн. наук проф. Віктор Кова-
льов. Він повідомив, що ДНЦ із пер-
шого року заснування Фестивалю 
науки взяв найактивнішу участь 
в організації його проведення. 
Щорічно, протягом квітня–травня 
відбувається багато цікавих для 
наукової спільноти й творчої молоді 
заходів, а саме: круглі столи, на яких 
обговорюються актуальні події, про-
блеми, перспективи розвитку науки; 
виступи видатних учених; виставки 
наукових праць; дні відкритих две-
рей в академічних установах тощо. 
Спеціально в рамках Фестивалю 
науки проводяться різноманітні 
конкурси робіт молодих учених. 
Традиційно, напередодні Дня на-

уки проходять урочисті засідання 
вчених рад академічних установ і 
наукового центру. На цих зборах 
підводяться підсумки роботи за рік, 
відзначаються досягнення вчених і 
перші вдалі кроки наукової молоді.

Віктор Ковальов нагадав, 
що ДНЦ – перший регіональний 
науковий центр України, який 
був створений 52 роки тому.  
У 2014 році в Донецькому регіоні 
працювало 13 установ НАН України, 
галузевий сектор налічував  
120 науково-дослідних і проектно-
конструкторських, технологічних 
організацій. У науковій сфері Дон-
басу було зайнято понад 12 тисяч 
осіб, серед яких – 850 докторів наук 
і більше 5 тисяч кандидатів наук.  
У зв`язку з подіями на Сході України 
Національна академія наук України 
була змушена перевести з Донець-
кого регіону 9 наукових установ. 
Згідно з постановою Президії НАН 
України в грудні 2014 року ДНЦ НАН 
і МОН України був передислокова-
ний до міста Покровськ Донецької 
області, у будівлю Покровсько-
го індустріального інституту на 
правах оренди. За результатами 
спільного засідання Президії НАН 
України й колегії МОН України, 
що відбулося наприкінці грудня 
2015 року, Центр розгорнув свою 
діяльність на площах Донбаської 
державної машинобудівної академії 
в місті Краматорськ. Голова ДНЦ  
розповів про науково-організаційну 
діяльність наукового центру  
в 2016–2017 роках.

На засіданні з привітальним 
словом виступили заступник ди-
ректора департаменту освіти та 
науки ДОВЦА Оксана Макаренко, 
секретар Краматорської міської 
ради Денис Ошурко, заступник  

голови Луганської обласної 
науково-координаційної ради ДНЦ 
Інна Заблодська.

Під час засідання директор 
Донецького фізико-технічного 
інституту ім. О. Галкіна НАНУ, д-р 
техн. наук проф. Віктор Білошенко 
повідомив про досягнення та про-
блеми діяльності Донецького 
фізико-технічного інституту в умо-
вах переміщення. Він підкреслив 
основні проблеми діяльності 

переміщених установ: дефіцит 
фінансування, відсутність житла 
для вчених, слабка матеріально-
технічна база, проблеми з мо-
лодими кадрами та обмеження 
грантової діяльності. Він запропону-
вав відновити діяльність експертної 
Ради ДНЦ.

На засіданні виступив директор 
Інституту економіки промисловості 
НАНУ, академік НАНУ Олександр 
Амоша, який розповів про залу-
чення ресурсів відновлення та 
розбудови Донбасу. Він дав оцінку 
економічного потенціалу Донецької 
та Луганської областей, розкрив 
переваги та обґрунтував проблеми, 
пов`язані з воєнним конфліктом,  
а також запропонував основні  

напрями відновлення 
промисловості цих областей із роз-
криттям галузевих особливостей  
відновлення виробництва.

З метою створення умов для 
виявлення, розвитку та підтримки 
талановитих і обдарованих учнів 
та здійснення співпраці у сфері 
позашкільної освіти, залучення 
вчених наукових установ та вищих 
навчальних закладів до роботи  
з МАН на засіданні був підписаний 

договір про спільну діяльність 
між Донецьким науковим цен-
тром НАН і МОН України та До-
нецьким територіальним відділом 
Національного центру «Мала 
академія наук України». Як проко-
ментував Віктор Ковальов, це но-
вий імпульс для виховання нового 
покоління молодих науковців.

Також на засіданні, у зв`язку  
з Днем науки, почесними грамота-
ми Донецької державної обласної 
адміністрації, Краматорського 
міського голови та Донецького на-
укового центру були нагороджені 
кращі вчені Донбасу. Наприкінці 
талановита молодь вищих навчаль-
них закладів привітала учасників за-
ходу концертними номерами.

У Донбаській державній 
машинобудівній академії 15– 
 16 травня відбулася дистанційна 
всеукраїнська наукова конференція 
«Математика в технічному 
університеті ХХІ сторіччя», 
організаторами якої виступили 
Вінницький національний технічний 
університет, Дніпродзержинський 
державний технічний університет, 
Криворізький металургійний фа-
культет Національної металургійної 
академії України, Приазовський 
державний технічний університет, 
Інститут хімічних технологій 
Східноукраїнського національного 
університету ім. В. Даля, Черкась-
кий державний технологічний 
університет.

Конференція продовжує серію 

наукових заходів, що проводилися 
онлайн упродовж останніх років 
кафедрою вищої математики ДДМА. 
Напрямки роботи конференції: 
історія математики, методичні 
аспекти навчання математиці в 
технічному університеті, матема-
тика та математичне моделюван-
ня, математика в IT-технологіях, 
підготовка викладачів математики 
для технічних університетів. На 
конференцію надійшло більше ніж 
135 доповідей від професорсько-
викладацького складу ВНЗ України 
та Білорусі, викладачів коледжів, 
учителів, активну участь узяли 
викладачі, студенти та магістри ви-
пускаючих кафедр – інформаційних 
технологій та інтелектуальних си-
стем прийняття рішень ДДМА.

НАШІ ТМЩИКИ – НАЙСИЛЬНІШІ 
В УКРАЇНІ!

У ДДМА ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ РАДИ ДНЦ  
І РАДИ РЕКТОРІВ ВНЗ

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
 З МАТЕМАТИКИ

Раніше наші студенти на командній олімпіаді з програмування посіли 1-е місце.  
У десятку кращих увійшли 8 студентів.

Артем’єву Ірину Володимирівну, 
інженера-програміста ІОЦ,

Майбороду Анатолія Артемовича, 
інженера з охорони праці,

Москаленко Людмилу Петрівну, 
комірника,

Срибник Ірину Миколаївну, 
інженера ІОЦ,

Приходька Олега Вікторовича, 
старшого викладача кафедри ТОЛВ,

Холодняка Юрія Сергійовича, 
в.о. завідуючого кафедрою технічної механіки,

Шелудько Олену Вікторівну, 
прибиральницю гуртожитку № 3,

Юсіну Ганну Леонідівну, 
доцента кафедри хімії та охорони праці.

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ І ГАЗЕТА «АКАДЕМІЯ» 
ВІТАЮТЬ ЮВІЛЯРІВ ТРАВНЯ

21 травня Україна вшановує 
пам’ять мільйонів жертв 
політичних репресій – усіх тих, 
хто постраждав під час правління 
комуністичного режиму на 
території України. День пам'яті 
жертв політичних репресій 
відзначається в Україні в третю 
неділю травня згідно з Указом 
Президента України № 431/2007 
від 21 травня 2007 року «Про захо-
ди у зв'язку з 70-и роковинами Вели-

кого терору – масових політичних 
репресій 1937–1938 років».

Під час проведення 
репресивної політики влада 
широко застосовувала такі 
жорстокі заходи, як позбав-
лення життя, волі й майна, 
переселення в примусово-
му порядку, широко прак-
тикувалися безпідставні 
арешти, фальсифікація 
кримінальних справ, 
жорстокі катування, масові 

розстріли, штучно організований 

голодомор, невинними жертвами 
якого стали майже 10 мільйонів на-
ших співвітчизників.

У цей День скорботи схиляємо 
голови на знак пам'яті про всіх 
тих, хто загинув або постраждав 
в Україні внаслідок політичних 
репресій комуністичного режиму.

На знак ушанування пам’яті 
жертв політичних репресій у цей 
день приспущено Державні прапо-
ри України.

УШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ

Підписання договору про спільну діяльність 
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В Академии стартовали Дни 
науки, и мы традиционно делаем 
обзор достижений наших студен-
тов, занявших призовые места на 
различных научных конференциях 
и олимпиадах.

Виталий Сегин (ПТМ12-1м) – 
награжден дипломом ІІІ степени на 
Всеукраинском 
конкурсе студен-
ческих научных 
работ в области 
науки «Транс-
порт», специаль-
ность «Машины 
для земляных, 
дорожных и ле-
сотехнических 
работ» (Харьковский националь-
ный автомобильно-дорожный 
университет). Виталий выступил с 
докладом на тему «Обґрунтування 
параметрів опорно-крокуючого 
рушія для землерійних машин», 
руководитель научной работы – 
Игорь Крупко.

Особенность работы заключа-
ется в том, что сейчас большинство 
шагающих экскаваторов оснащены 
трехопорным механизмом. Тех-
нология четырех опорных меха-
низмов является новой моделью, 

которая позволит привнести новый 
взгляд в применение шагающих 
экскаваторов. Аналогов этой тех-
нологии в мире на данный момент 
не существует, это позволит создать 
новую нишу на рынке.

Артем Коляденко и Нико-
лай Нагиев, студенты группы  
ОТП12-1м, защищали честь Акаде-
мии на Всеукраинской олимпиаде 
по дисциплине «Оборудование 
и технологии пластичного фор-
мования конструкций машино-
строения», которая проходила в 
Днепровском государственном 
техническом университете. Пар-
ни показали хорошие результаты. 
Артем занял 2-е место, а 
Николай получил диплом 
«За оригинальное ре-
шение задач». «В целом, 
олимпиада мне понра-
вилась, – говорит Артем, 
– никаких сложностей не 
было, но удивило то, что 
организаторы позволяли 
пользоваться учебника-
ми. Некоторые участники 
привозили по два пакета 
книг!» На вопрос о том, приняли бы 
ребята участие в олимпиаде снова, 
оба ответили отрицательно. И по-

нятно почему, ведь олимпиада с 
использованием книг не может вос-
приниматься серьезно.

Валерий Мелехов (МО-12м) 
награжден дипломом «За лучшее 
решение задач» на Всеукраинской 
олимпиаде по дисциплине «Обра-

ботка металлов давле-
нием», которая также 
проходила в Днепров-
ском государственном 
техническом универси-
тете. Валера отметил, 
что задачи были инте-
ресными и необычными 
– специализированные 
к региону, где проходи-
ла олимпиада, поэтому 
пришлось подумать. 

Отметим, что наши ребята заня-
ли третье командное место.

У ДДМА 31 травня, за 
участю директора Інституту 
української мови АН України 
Павла Гриценка, пройшов кру-
глий стіл «100 років Української 
революції – 100 років бороть-
би за утвердження української 
державності та національної 
самоідентифікації». Його 
організували ДонОДА й Кра-
маторський міський виконком, 
а брали участь численні діячі 
культури, філологи, представ-
ники громадських організацій 
і молодіжних об’єднань. 

Цей захід не можна на-
звати рядовим або «для га-
лочки», адже національна 
ідентифікація – це те, чого 
нам бракувало всі 25 років 
і відсутність чого призвела 
до окупації Криму й війни на 
Донбасі. Доповідачі й присутні 
з’ясовували причини поразки УНР 
у XX сторіччі, яка відображається 
і в подіях наших днів. Більшість 
доповідей викликали дискусії. Чер-
воною лінією через всі доповіді 
пройшов основний чинник нашої 
ментальності – мова. Протягом 
усієї історії очільники Росії роби-

ли титанічні зусилля зі знищення 
мови. Навіть у недавній історії, у 30-і 
роки українська інтелігенція зазна-
ла репресій, які вчинив НКВД. Були 
розстріляні  або вислані до Сибіру 
безліч сподвижників української 
нації. Директором Інституту 

української мови АН України Пав-
лом Гриценком була продемон-
стрована карта областей поши-
рення української мови 1871 року. 
Область охоплює землі від Кубані 
до Чернігівської і Воронезької об-
ластей. І  якщо, не дивлячись на всі 
потуги загарбників, нація існує, це 
говорить про велику усталеність 

нашого менталітету.
Розглядалося питання: куди 

поділися українці Донбасу? 
Адже ці місця споконвічно були 
україномовними. І навіть у Крама-
торську, який бурхливо розбудову-
вався, починаючи з 30-х років, наз-

ви магазинів писались 
українською.

Ще одне з питань, 
яке було розглянуте 
на заході, – спротив 
жителів Донеччини, 
Слобожанщини та інших 
місць України нищен-
ню української культу-
ри. Як відомо, у наших 
місцях була одна з по-
тужних спілок ОУН і УПА, 
яка зберігала корені 
української культури на 
Сході.

Підняті питання нашої 
ментальності, мови, історії 
необхідно ще ретельно 
досліджувати різними фахівцями. 
Головне, що ми нарешті вийшли 
з-під впливу і стали на шлях свого 
історичного розвитку. 

Вячеслав Медведєв

На травневому 
засіданні вченої ради ДДМА роз-

глянуто актуальні питання роботи 
ВНЗ. З доповіддю «Про підсумки 
профорієнтаційної роботи та 
задачі із забезпечення прийому 
студентів до академії у 2017 р.» 
виступив керівник відділу марке-
тингу освітньої діяльності, доцент 
Юрій Дьяченко.

Доповідачем відзначено, що 
з метою формування мотивації до 
навчання в ДДМА проведена низка 
заходів:

- створені рекламні матеріали, 
а також різні ресурси в соціальних 
мережах Інтернету;

- з метою формування 
мотивації до навчання в ДДМА 
для абітурієнтів та їхніх батьків 
відділом МОД спільно з оператором 
інформаційно-сервісного центру, 
відповідальним за сайт академії, 
медіа-групою «Академія» було про-
ведено роботу зі створення реклам-
них матеріалів для абітурієнтів та 
їхніх батьків. Відповідну рекламну 
агітацію розповсюджено на веб-
сторінках груп шкіл і технікумів у 
соц. Мережах;

- був проведений міський етап 
олімпіад з математики, інформатики, 
хімії, фізики, астрономії, ІКТ;

- відбувся обласний етап 
олімпіад з астрономії, інформатики, 
фізики; 

- разом із кафедрою вищої ма-
тематики організовано та проведе-
но семінар-практикум з математики 
за матеріалами тестових завдань 
ЗНО в містах Бахмуті, Слов’янську та 

Краматорську;
- було створено освітній центр 

«Донбас–Україна» для допомоги 
абітурієнтам із непідконтрольної 
території;

- проведення бізнес-уроків і 
психологічних тренінгів.

Велику роботу провели кафе-
дри фінансів, менеджменту, ТМ, 
фізичного виховання та спорту, 
КМСІТ, ІСПР. Вони застосовують 
різноманітні підходи до роботи з 
потенційними абітурієнтами.

Зважаючи на необхідність 
підвищення ефективності 
профорієнтаційної роботи, слід 
звернути увагу на такі моменти:

– індивідуальну роботу 
закріплених кафедр з випускни-
ками шкіл та їхніми батьками з 
метою налагодження особистих 
контактів і зв’язків для розповсюд-
ження позитивної інформації про 
спеціальності, кафедри та академію 
в цілому;

– забезпечення особистої участі 
проректорів, деканів факультетів 
і завідувачів кафедр у проведенні 
заходів із профорієнтаційної  
роботи;

– залучення талановитої 
молоді до проведення наукових 
досліджень, участі в наукових 
конференціях, семінарах, круглих 
столах, олімпіадах, конкурсах та 
інших наукових заходах академії з 
метою підвищення престижності 
вишу в молодіжному середовищі;

– активізацію діяльності кафедр 
академії щодо роботи з батьками на 
батьківських зборах; 

– підтримання кафедрами 
постійного зв’язку з уже виявлени-
ми потенційними абітурієнтами. 
Кафедри повинні продовжити 
агітаційну та профорієнтаційну ро-
боту з метою подальшого залучення 
абітурієнтів до навчання в академії, 
однак ця робота не повинна прово-
дитися під час прийому документів 
поряд із приймальною комісією або 
в приміщеннях академії;

– організацію роботи щодо 
залучення осіб для проходжен-
ня перепідготовки, підвищення 
кваліфікації, підготовки на наступ-
ний ступінь.

Робота із забезпечення прийому 
вступників для навчання  

за ступенем «Магістр» 
У поточному році проводилася 

робота, спрямована на збільшення 
прийому вступників для навчан-
ня за ступенем «Магістр». У цьому 
напрямку працювали відділ МОД 
і випускаючі кафедри. З метою по-
повнення контингенту абітурієнтів  
випускаючим кафедрам необхідно 
крім традиційних методів звернути 
увагу на:

- індивідуальну роботу кафедр з 
підприємствами міста Краматорськ 
та регіону щодо інформування 
про вступ до Академії й отримання 
другої вищої освіти;

- проведення агітаційної робо-
ти серед студентів четвертого курсу 
академії денної форми навчання 
щодо вступу на другу спеціальність 
заочної форми навчання іншого 
спрямування.

Робота з обдарованими учнями
У регіональному відділенні 

Малої академії наук України з науко-
во-промислового профілю на базі 
ДДМА щорічно проводяться заходи 
для учнів шкіл міста й регіону.

У 2016/2017 навчальному році 
було проведено три конференції, у 
яких узяли участь школярі з близь-
ко трьох десятків міст Донецької 
області. У настановній конференції, 
яка відбулася 5 жовтня 2016 року, 
узяли участь понад 270 учнів 9–11-х 
класів і вчителів регіону. У міському 
конкурсі-захисті посіли призові 
місця 37 учнів.

Регіональну конференцію 
Малої академії наук з науково-
промислового профілю було 
проведено 4 березня 2017 року. 
Доповіді учнів були заслухані в 
рамках підсекцій Всеукраїнської 
студентської науково-технічної 
конференції «Молода наука. 
Технологія машинобудування». У 
ній взяли участь 109 осіб. Призера-
ми стали 56 учнів, з них  – 34 з 11-х 
класів. Для учасників із віддалених 
місць було організовано можливість 
доповіді за допомогою Skype. 

Довишівська підготовка
 та формування контингенту

 студентів першого курсу
У цьому навчальному році 

організовано роботу підготовчих 
курсів з математики, української 
мови та літератури, фізики, історії 
України та іноземної мови. Кур-
си проводяться на базі ДДМА, 
на базах ЗОШ м. Слов’янська,  

на базі гімназії м. Лимана. 
Серед випускників підготовчих 

курсів було проведено опитуван-
ня з метою виявлення бажаючих 
навчатися в ДДМА. Підготовлено 
інформацію щодо можливого всту-
пу слухачів підготовчих курсів до 
академії. За попередніми даними, 
82 випускники підготовчих курсів 
розглядають можливість вступу 
до ДДМА 

Слід зазначити, що кафедри, які 
проводять профорієнтаційну робо-
ту в школах Краматорська, знизили 
якість роботи на закріплених базах 
агітації. Унаслідок чого зменшила-
ся кількість слухачів підготовчих 
курсів за останній рік.

Доповідач звернув ува-
гу на завдання при проведенні 
профорієнтаційної роботи серед 
випускників шкіл.

Робота з вищими навчальними 
закладами І–ІІ рівнів акредитації

Профорієнтаційна робота у 
ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації прово-
дилася в технікумах і ВПУ міст Кра-
маторська, Слов'янська, Дружківки, 
Костянтинівки та Бахмута. 

Викладачі випускаючих кафедр 
ДДМА ознайомили випускників 
коледжів, технікумів і ВПУ зі 
спеціальностями академії, прави-
лами прийому у 2017 році, а та-
кож додатково довели до відома 
інформацію про можливість 
складання пробного тестування 
за фахом, виявили потенційних 
абітурієнтів, які бажають всту-
пити до ДДМА за спорідненою 

спеціальністю. 
Відділом МОД у жовні  

2016 року для випускників 
технікумів міст Слов’янська, 
Дружківки, Торецька та Крама-
торська було організовано транс-
фер в обидва напрямки випускни- 
ків ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації  
з метою проведення екскурсії 
навчальними лабораторіями, 
комп’ютерними класами, корпу-
сами та гуртожитками академії. 
Відділом МОД проводились яр-
марки професій, робота з вияв-
лення потенційних абітурієнтів, 
профорієнтаційна робота з 
абітурієнтами, які ще не визначи-
лися, з метою орієнтації їх на на-
вчання в ДДМА, робота із залучення 
випускників технікумів до написан-
ня пробного тестування за фахом 
для вступу на навчання до академії, 
обласний етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади з про-
грамування, бізнес-тренінги «Як 
стати успішною людиною», «Тайм-
менеджмент» 

Відзначена активна 
профорієнтаційна робота у ВНЗ  
І–ІІ рівнів акредитації кафедрами 
АВП, ІСПР, ТМ, менеджменту, ОіТЗВ. 

Заслухавши доповідь, вчена 
рада ухвалила Постанову, у якій 
визначені шляхи вдосконалення 
агітаційної роботи.

Вченою радою також розгляну-
те питання про навчально-методич-
ну, наукову та виховну роботу кафе-
дри КІТ. Після обговорення роботу 
кафедри визнали задовільною.

Підготував Вячеслав Медведєв

ИСКАТЬ! ТВОРИТЬ! ПОБЕЖДАТЬ!МОВА – ОСНОВНИЙ КОД НАЦІЇ

НА ВЧЕНІЙ РАДІ ДДМА

СПОРТ

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ НА КУБКЕ 
МИРА ПО КИКБОКСИНГУ

«СРІБЛО» НА 
ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ

ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН АКАДЕМИИ 
ПРИВЕЗ «СЕРЕБРО» 

Еще одну вид-
ную награду за-
воевала наша вы-
пускница Наталья 
Мартюхина, мастер 
спорта международ-
ного класса, номер 
один сборной Украины  
по кикбоксингу.

18–21 мая в Бу-
дапеште (Венгрия) на 
Кубке мира по кик-
боксингу по версии 
WAKO Наталья пред-
ставляла Украину и 
наш вуз. В весовой 
категории до 60 кг 
Наталия провела три 
боя: выиграв у спортсменок из Польши  
и Австрии, уступила по очкам спор-
тсменке из Словакии, и тем самым заво-
евала серебряную медаль.

Сейчас Наталия ак-
тивно готовится к очень 
серьезным соревнова-
ниям: турниру на Кубок 
мира по кикбоксингу 
Best fighter, который 
пройдет 15 июня в го-
роде Римини (Италия), 
и Всемирным играм, 
которые состоятся в 
июле в Брацлаве. Жела-
ем нашей спортсменке 
силы духа и удачи на со-
ревнованиях! Держим 
кулачки!

P.S. Приятно, когда 
наши выпускники не 
забывают свою родную 

Академию, делятся радостью от своих 
достижений и даже после выпуска пред-
ставляют наш вуз!

Виктория Лебединская

Ч е м п і о н а т 
України з кікбоксингу 
WPKA проходив 
3–6 травня у Львові. 
Участь у змаганнях 
узяли більше 400 
спортсменів. Наш 
студент Олексій Му-
ковоз (ЕСА15-1т) 
представляв Донець-
ку область і наш виш 
у ваговій категорії до 
75 кг у косікі-контакті 
серед дорослих. За 
результатами зма-
гання наш спортсмен 
посів друге місце.

Олексій займається кікбоксингом з 18 років  
і за три роки досяг таких результатів! Майже місяць 
тому кікбоксер здобув перемогу у своїй ваговій 
категорії на Чемпіонаті України серед студентів.  
Так тримати!

Вікторія Лебединська

Наш студент Константин Мусиенко 
(ЭП14-1), мастер спорта международно-
го класса, отлично выступил в катего-
рии «юниоры» на чемпионатах Европы  
и мира по пауэрлифтингу. 

С 8 по 14 мая в испанском городе 
Малага проходил чемпионат Европы по 
пауэрлифтингу среди всех возрастных 
групп. В соревнованиях приняли уча-
стие 234 спортсмена из 21 страны. Укра-

ину представляла команда из 18 мужчин  
и 11 женщин.

9 мая в финальных соревнованиях 
среди юниоров в весовой категории до 
83 кг Константин Мусиенко показал хо-
рошие результаты: приседания – 300 кг 
(2-е место), жим лежа – 240 кг (1-е место), 
становая тяга – 285 кг (3-е место). В сум-
ме троеборья, набрав 825 кг, Костя занял  
2-е место!

На чемпионате 
мира по жиму лежа, 
который проходил в го-
роде Каунас (Литва) с 22  
по 27 мая, Костя с ре-
зультатом 240 кг в 
весовой категории  
до 83 кг взял «серебро»! 
Поздравляем нашего 
спортсмена с победой!

Виктория Лебединская
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11 травня в Донбаській державній 
машинобудівній академії відбулася перша 
Студентська «Ліга Сміху» Донецької області.

Змагалися в конкурсі 8 команд:  
з Краматорська («Фторник» ДНМУ, «ФЕН» 
ДДМА, «Колпачки» ДДМА+ДонНМУ, Black 
and White ДНМУ), Слов’янська («Анна Ка-
ренина» СКТІ), Дружківки («Свій формат», 
Дружківський інтернат для дітей з особли-
вими потребами) та Маріуполя («Орево» 
МДУ, «Парни из провинции» МЕПТ).

Біля трьох годин команди розважали 
глядачів у двох конкурсах – «Привітання» 
та «Фото-розминка». Гумор був різний. Мо-
лодь шуткувала про свої виші, спеціальності, 
своє життя та про свою культуру.

На «Лізі Сміху» серед гравців були  
й незвичні команди. Однією з них була ко-

манда з Дружківського інтернату. 
Незважаючи на малий вік 
учасників – вони були наймолод-
шими, вони не тільки відмінно 
виступили, але й розсмішили 
зал. Другою незвичайною ко-
мандою була жіноча команда під 
назвою «Орево» – їх гумор «кру-
тився», в основному, на життєвих 
ситуаціях, ну і, звичайно ж, шут-
кували про проблеми дівчат. 
З гумором показали ситуацію, 
коли дівчина розміщує на своїй 
сторінці у соцмережі багато ро-
зумних цитат, щоб здаватися 
розумнішою, і при цьому ре по-
стить інфу про розіграші кросівок.

У другому конкурсі – «Фото-розмин-
ка» – присутнім на сцені ко-
мандам потрібно було при-
думати смішний коментар до 
запропонованого зображен-
ня. На одній із картинок були 
показані три кота, загорнутих у 
рушники й покладених у коро-
бок. Найкумеднішими комен-
тарями до цієї картинки були: 
«Найсвіжіша шаурма, навіть го-
тувати не треба», «Раз коти вже 
в судочку, то це холодильник 
сильної незалежної жінки».

Завершальна частина була 
вільною програмою, де коман-

ди показували різні замальовки. Цікавим 
моментом став виступ збірної команди 
ДДМА і ДонНМУ під назвою «Колпачки». 
Їхні номери будувалися на протистоянні 
технарів і медиків. Незважаючи на всі 
розбіжності між ними, студенти показа-
ли, що й технарі, і медики живуть дружно  
й вміють посміятися над собою.

Найбільше на «Лізі Сміху» запам'яталася 
одна людина з команди «Хлопці з провінції». 
Хлопець виходив на сцену в перервах між 
підготовкою номерів його команди і з кав-
казьким акцентом озвучував поради, які 
давав йому його батько: «Как говорил мой 
отэц – сем раз отмерь, один раз похвастай-
ся», «Как говорил мой отэц – стайрый друг 
лучше двух мертвых», «Как говорил мой 
отэц – не лезь в воду возле химзаводу». 

Його серйозний вигляд і кавказький акцент 
привертали увагу й смішили весь зал.

За результатами гри було обрано трьох 
призерів, які отримали кубки та грошові 
винагороди від організаторів. Бронзо-
вим чемпіоном стала команда «Парни из 
провинции» з Маріуполя. Срібло поїхало  
у Слов’янськ разом із командою «Анна 
Каренина». Чемпіонами одноголосно 
було обрано об’єднану команду ДДМА 
і ДонНМУ «Колпачки», яка «порвала» 
всіх-всіх. Жарти – свої, акторство – вище,  
обличчя – симпатичні.

Отже, у Донецькій області «Лізі Сміху» 
– бути!

Роман Кошиль

УМНИКИ И УМНИЦЫ

«ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

Каждый год мы провожаем в свободное плавание наших коллег, друзей, 
которые вместе с нами, бок о бок, не один год работали в медиа-группе «Акаде-
мия», создавая газету, радиоэфиры и телепрограммы.

Ответы на вопросы из прошлого  
номера.

Вопрос 1. По данным одного сайта, пяти 
долларам соответствует число 24, десяти 
долларам – 36, двадцати долларам – 48, 
пятидесяти и ста долларам – 216. Назовите 
единицу измерения.

Ответ: месяц.
Комментарий: речь идет о среднем 

сроке службы банкноты соответствующе-
го достоинства. Банкноты достоинством  
50 и 100 долларов чаще лежат, а не пере-
даются из рук в руки. Для лучшего усвоения 
информации посетителями сайт округлил 
данные до года. Поэтому срок службы в ме-
сяцах кратен двенадцати.

Автор: Александр Пономарев, Пермь.
Вопрос 2. Вера Фигнер вспоминала, что 

не умела ДЕЛАТЬ ЭТО, когда попала в Шлис-
сельбургскую тюрьму, и выучилась ДЕЛАТЬ 
ЭТО позже. Сейчас эта реплика производит 
совсем иное впечатление. Какой глагол мы 
заменили словами ДЕЛАТЬ ЭТО?

Ответ: стучать.
Комментарий: Фигнер имела в виду 

перестукивание, а не доносительство. Пере-
стукиваться в тюрьме было принято по си-
стеме, разработанной декабристом Михаи-
лом Бестужевым.

Автор: Александр Коробейников,  
Саратов.

Вопрос 3. Один дизайнер приподнял 
спичечный коробок над поверхностью. 
Дальний конец обрезал, чтобы получилась 
волнистая линия, а внутреннюю часть ко-
робка – выдвинул. Внутрь он положил де-
сяток спичек в нижний ряд и шесть спичек 
в верхний. Как дизайнер назвал эту компо-
зицию?

Ответ: piano (рояль, фортепиано).
Комментарий: дизайнер приподнял ко-

робок так, как будто он стоит на ножках. 
Спички изображали клавиши – шесть чер-
ных и десять белых.

Автор: Александр Пономарев, Пермь.

Предлагаю вашему вниманию не-
сколько вопросов второго этапа 
международного интеллектуального 
турнира – синхронного чемпионата 
Украины по игре «Что? Где? Когда?» сезона  
2016/2017 гг. («вторая лига»).

Вопрос 1. В двадцатые годы прошлого 
века численность американцев во Франции 
резко увеличилась до пятидесяти тысяч че-
ловек. Жан-Поль КреспЕль объясняет это 
тремя основными причинами. Во-первых, 
курс доллара, позволявший не слишком 
состоятельному американцу быстро раз-
богатеть. Во-вторых, свобода наслаждений, 
отсутствовавшая в пуританской Америке 
тех лет. Назовите двумя словами третью 
причину.

Вопрос 2. Комментируя недавнее столич-
ное нововведение, призванное облегчить 
решение распространенной навигацион-
ной проблемы, один интернет-пользователь 
предложил свой вариант, в котором упоми-
наются Сян и Дон. Назовите двумя словами 
любой из терминов, традиционно использу-
ющихся для решения этой проблемы.

Вопрос 3. ИКС отличается чрезмерной 
агрессивностью: ферзь вступает в игру уже 
на втором ходу. Согласно Википедии, бо-
евой ИКС произошёл в 1793 году на двух 
островах, принадлежащих Сардинскому 
королевству. Какие два слова мы заменили 
на ИКС?

Александр Мельников,
президент Клуба интеллектуальных 

игр ДГМА

Захід відбувся за фінансової 
підтримки управління в спра-
вах сім’ї та молоді Донецької ОДА, 
співорганізаторами та головними ре-
дакторами фестивалю були громадсь-
ка організація «Ответственные граж-
дане» та її керівник Данил Антончик  
і студентське самоврядування ДДМА. 
Інформаційна підтримка – телеканал «До 
ТеБе» й радіо «Голос Донбасу».

Організатори дякують постійному 
меценату молодіжних конкурсів 
компанії «QuartSoft» за допомогу  
в організації трансферу для команд із 
Маріуполя.

СТУДЕНТСЬКА «ЛІГА СМІХУ»: ВДАЛИЙ СТАРТ

СИЛАЧИ АКАДЕМИИ ЗАВОЕВАЛИ «ЗОЛОТО» НА ДВУХ ЧЕМПИОНАТАХ

НАША КОМАНДА ЗАНЯЛА ВТОРОЕ 
МЕСТО НА ЧЕМПИОНАТЕ ПО ФУТЗАЛУ

СКЕЛЕЛАЗИ ДДМА ОДЕРЖАЛИ 
ПЕРЕМОГУ

Сборная команда ДГМА удачно вы-
ступила на двух областных соревнованиях 
области: чемпионате Донецкой области по 
классическому пауэрлифтингу среди сту-
дентов вузов III–IV уровней аккредитации 
и чемпионате Донецкой области по жиму 
лежа среди студентов вузов III–IV уровней 
аккредитации. Оба чемпионата проходи-
ли на базе нашей Академии с 18 по 22 мая.  
В соревнованиях также приняли участие 
студенты ДонНМУ и ДГПУ.

В чемпионате по пауэрлифтингу 
наши парни заняли следующие места:

В категории до 74 кг:
1-е место – Юткин Д. (МВС15-1),
3-е место – Грибинчик М. (выпускник) и 

Плотников А. (ЛВ15-1).
В категории до 83 кг: 
1-е место – Мусиенко К. (ЭП14-1),
2-е место – Грибинчик М. (выпускник).
В категории до 93 кг:  3-е место – Гама-

люк А. (ПМ16-2т).
Хорошо выступили и наши спортсмен-

ки: в категории до 57 кг 2-е место заняла 
Алексеева К. (ИТ12-1т), 3-е место – Курлова 
О. (Ф16-1т). В категории до 48 кг у Ковтун К. 

(ИТ14-2) – 2-е место.
На чемпионате по жиму лежа спор-

тсмены Академии показали отличные ре-
зультаты. В категории до 74 кг ребята заво-
евали все призовые места: 

1-е место – Зайцев А. (МВС12т),
2-е место – Юткин Д. (МВС15-1),
3-е место – Новак А. (СМ15-1).
В категории до 83 кг победу одержал 

Сторохун С. (ЭСА12-1).
Отметим, что в обоих чемпионатах в 

общекомандном зачете сборная команда 
ДГМА заняла первое место.

16–17 мая в ДГМА проходил чемпио-
нат Донецкой области по футзалу среди 
высших учебных заведений III–IV уровней 
аккредитации в рамках второго этапа  
XIII летней универсиады Украины.

В соревнованиях принимали участие 
команды Донбасской государственной 
машиностроительной академии, Донец-
кого национального медицинского уни-
верситета, Донбасского государственного 

педагогического университета  
и Донецкого национального 
технического университета. 

После сыгранных матчей 
места распределились следую-
щим образом:

1-е место – ДонНТУ,
2-е место – ДГМА,
3-е место – ДГПУ.
Поздравляем нашу коман-

ду с заслуженным серебром  
и желаем дальнейших побед!

21 травня на скеледромі ДДМА 
пройшов Чемпіонат Донецької області 
зі скелелазіння II етапу XIII Літньої 
Універсіади України серед студентів 
ВНЗ ІІІ–IV рівнів акредитації. Участь 
узяли п'ять вишів Краматорська: КЕГІ, 
ДІТМ, ДДМА, ДонНАБА, ДонНМУ. Сту-
денти виступили як у загальнокоманд-
них, так і в особистих заліках серед 
дівчат та юнаків. Змагання проходили 
на швидкість у кілька етапів. Чемпіонат 
пройшов у позитивній і комфортній 
обстановці, учасники показали себе 
відповідальними та цілеспрямованими. 

За результатами чемпіонату 
перемогу одержала команда ДДМА,  
2-е місце – ДІТМ, 3-є місце – КЕГІ. 

Серед юнаків:  1-е місце – Ігор Любо-

вич (ДДМА);  2-е місце – Святослав Гусєв 
(ДДМА);  3-є місце – Олексій Богудінов 
(КЕГІ). 

СПОРТ

Серед дівчат:  1-е місце – Елеонора 
Луганська (ДІТМ);  2-е місце – Анастасія 
Корякіна (ДДМА);  3-є місце – Анна Мар-
ченко (ДДМА). 

Спорткомітет Донбаської державної 
машинобудівної академії отримав Подяку 
за надання бази для проведення змагань 
від організаторів чемпіонату – обласно-
го відділення Комітету фізичної культу-
ри й спорту Міністерства освіти й науки 
України й Донецької обласної федерації 
альпінізму й скелелазіння.

Вікторія Лебединська

В этом году заканчивает Академию 
замечательный парень – Роман Кошиль 
(ИТ13-1). Рома пришел в редакцию медиа-
группы «Академия», когда коллектив радио 
нуждался в операторах автоматизирован-
ного радиоэфира, и сразу же стал обучать-
ся премудростям монтажа эфира и обра-
ботки звука. Харизма и отменное чувство 
юмора позволило Роме быстро влиться в 
наш коллектив и стать «своим человеком». 
Юмор, шутки и смех – постоянные его спут-
ники. Отличительная способность – быть 

слышимым везде. Как бы тихо он не пы-
тался говорить – все равно всем кажется,  
что он говорит громко!  :)

В 2015 году в составе команды медиа-
группы Рома принял участие в Междуна-
родном фестивале детских и молодежных 
СМИ «Жми на RECорд», и 1-е место в номи-
нации ТВ было добыто и благодаря работе 
Романа. К слову, Рома поехал на фестиваль 
через две недели после прихода в редак-
цию. И зарядившись положительными 
эмоциями и желанием творить, в течение 

трех лет делал множество эфиров, помогал 
в монтаже нескольких роликов и написал 
несколько заметок в газету.

Отпуская Рому из коллектива редак-
ции, нельзя не вспомнить о его жизненном 
кредо – всегда приходить на помощь. В лю-
бой момент можно было сказать: «Рома, ты 
нужен нам как оператор!» – и он делал свое 
операторское дело.

Рома, желаем тебе выбрать путь, где ты 
сможешь в полной мере раскрыться и при-
менить все свои качества и таланты! Удачи 
тебе, и знай – в редакции тебя всегда встре-
тят обнимашками и теплой дружеской  
беседой!

С любовью, редакция

«ДРУЗЬЯ УХОДЯТ КАК-ТО НЕВЗНАЧАЙ…»

Команда ДДМА «ФЕН» 

Переможці  Ліги сміху – об’єднана 
команда ДДМА і ДонНМУ «Колпачки»


