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За традицією, першого верес-
ня в актовій залі ДДМА пройшла 
урочиста Посвята першокурсників. 
Ректор Віктор Ковальов побажав 
усім успішного навчання й твор-
чих успіхів та підкреслив, що по-
переду ще не один екзамен, який 
студенти повинні здати успішно  
й отримати червоний диплом. Від 
імені ректорату студентам, які скла-
ли ЗНО з найвищими балами, були 
урочисто вручені символічні Ключ 
від Академії, Студентський квиток і 
Залікова книжка. Від імені студентів 
їх отримали Анастасія Шпит, Діана 
Обіщенко та Микола Пружняк.

Першокурсників також 
привітали таланти нашої Академії. 
Сергій Берус і Дмитро Разумов 
виступили дуетом з композицією 

«Земля в ілюмінаторі» і зачарували 
присутніх своїм вокалом, а танець 
колективу «Елегія» створив бадьору 
і позитивну атмосферу.

З привітаннями до студентів 
звернулися декани факультетів. 
Запам’ятався момент, коли дека-
ни не могли вирішити, хто пер-
ший привітає студентів зі святом. 
Цей момент приніс посмішки всім 
присутнім у залі. Першокурсники 
з гарним настроєм розійшлися по 
аудиторіях для знайомства зі своїми 
факультетами та групами.

Увечері традиційно планувався 
концерт у сквері Профспілок, але, 
на жаль, через погодні умови він  
не відбувся. 

Альона Раскольнікова

Наша Академія веде роботу 
по програмі Євросоюзу TEMPUS, 
зокрема за проектом ECOTESY. 
У цьому проекті беруть участь 
ВНЗ з України (ХАІ, ДДМА і ЗНТУ), 
Білорусі (БНТУ, ВДТУ, ГДТУ) та Швеції 
(Університет Ліннеус).

13 вересня в Академії відбувся 
семінар, з метою ознайомлення з на-
укою ДДМА й моніторингу підсумків 
проекту TEMPUS ECOTESY по кож-

ному вишу – учаснику консорціуму.  
З привітальним словом та харак-
теристикою нашого вишу висту-
пив проректор із наукової роботи 
Михайло Турчанін. Із доповідями 
про виконану роботу виступили 
завідувач кафедри ОМТ Іграмотдін 
Алієв, завідувач кафедри фізики 
Віктор Тулупенко, викладач ка-
федри ОМТ, керівник малого 
підприємства, «народженого» в 
Академії, Олег Савченко.

Звіти були представлені ко-
ординатору проекту ECOTESY 
Валентині Васічевій з Королівського 
технологічного інституту 
(Університет Ліннеус, Швеція). 
Підсумками проекту є створення 
єдиної мережі між ВНЗ із розпов-

сюдження нових технологічних і на-
укових розробок шляхом створен-
ня й розвитку у вишах інноваційних 
центрів.

Основне завдання центрів – 
координація та підтримка наукових 
досліджень, їх інформаційне забез-
печення, комерціалізація розро-
бок і налагодження міжнародних 
зв'язків. Крім того, у ВНЗ ставиться 
завдання створення нових курсів  

і магістерських програм за та-
кими напрямками, як ресурсоз-
береження, екологічна безпека, 
нанотехнології, застосування 
наноматеріалів. Це дозволить нашій 
Академії надавати студен-
там актуальні й сучасні знання  
й технології.

14-го вересня в ДДМА відбувся 
інформаційний день «Можливості 
Програми ЄС TEMPUS Erasmus+» 
щодо отримання стипендій та 
співпраці з університетами Європи. 
Інформаційний день проводить ди-
ректор Національного ЕРАЗМУС+ 
Офісу в Україні Шитікова Світлана 
Петрівна. Подробиці читайте  
у наступному номері газети.

Вікторія Лебединська

Улітку біля 2-го корпусу 
нашої Академії ГО «Креативний 
простір FreeUA» було відкрито 
Studparkovk’у, де студенти мо-
жуть відпочити між парами, 
спілкуватися, а також користува-
тися бібліотекою «Вільна книга». 
Навідавшись до цього місця, ми 
побачили, що ця зона відпочинку 
вже має попит у студентів: дехто 
спілкувався, дехто читав кон-
спекти та навчальну літературу 
або просто відпочивав. Та чомусь 
ніхто не користувався вуличною 
бібліотекою. На просте запитання 
«Чому?», студенти відповіли, що 
просто не розуміли, для чого ця 
гарна споруда. Хтось гадав, що це 
шпаківня або елемент декору, але 
ніяк не бібліотека.

Вуличні бібліотеки, або «Бук-
кросинг», – це громадський рух, 
що діє за принципом соціальних 

мереж і близький до флешмобу. 
Це, як кажуть члени руху, процес 
звільнення книг. Людина, прочи-
тавши книгу, залишає («звільняє») 
її в громадському місці (парк, кафе, 
поїзд, станція метро) для того, щоб 
інша, випадкова, людина могла 
цю книгу знайти та прочитати; та, 
у свою чергу, повинна повторити 
процес. Найбільшу популярність 
буккросинг завоював в Італії.  
В Україні вуличні бібліотеки 
розвиваються помірно. По-
лички буккросингу є в Києві, 
Харкові, Миколаєві, Луцьку, 
Львові, Хмельницькому, Дніпрі, 
Кривому Розі, Одесі, Івано-
Франківську, Тернополі, Рівному, 
Херсоні. У Краматорську, окрім 
Studparkovk’и, є така бібліотека 
біля арт-кафе «Фієста» на вулиці 
Дружби, вона користується  
попитом.

Чому ж бібліотека, яка знахо-
диться біля Академії, ще не знайш-
ла шанувальників серед студентів, 
адже саме вони повинні читати 
книжки й розвиватися?

Доки на Studparkov’ці не 
з’явилася точка WIFI, є гарна на-
года підтримати цей рух. Якщо ко-

жен п’ятий студент принесе свою 
книжку, наша бібліотека почне 
функціонувати, а це дасть на-
году дізнатися щось нове, може, 
з’являться нові інтереси. Можли-
во, дехто знайде нових друзів або 
навіть другу половинку.

Олег Волонтьоров

На підставі пропозицій 
міністерства освіти України в 
нашій Академії розглядається 
положення про організацію на-
вчального процесу, згідно з яким 
буде здійснюватися навчаль-
ний процес і оцінюватися успіхи 
студентів.

Саме положення дуже ємне 
й розглядає багато аспектів 
і нюансів навчання. Ми тор-
кнемося, як на мене, найбільш 
хвилюючої студентів теми. Як 
же все-таки будуть оцінювати 
студентів, і якими будуть правила 
контролю успішності?

Основною формою контролю 
знань студентів є складання ними 
всіх обов’язкових контрольний 
точок (ОКТ), запланованих з даної 
дисципліни.

Максимальна кількість 
балів (100) при оцінюванні 
знань студентів із навчальної 
дисципліни, яка завершується 
екзаменом, формується з двох 
частин:

- за поточною успішністю 
50 балів (сума балів, зароблена 
студентом у семестрі, але не мен-
ше 30);

- на екзамені 50 балів 
(мінімально необхідна кількість 
балів за екзамен 25). 

З дисциплін, що завершують-
ся заліком, поточна успішність 
становить 100 балів. Отрима-
на сума балів переводиться за 
національною (5-бальною) шка-
лою та шкалою ECTS.

Рейтинговий бал студентів 
із курсових проектів і робіт 
визначається остаточно під час 
захисту проекту (роботи) (КП і КР), 
виходячи з максимуму – 100 балів, 
і складається з рейтингу за модуль 
та рейтингу за захист курсового 
проекту (роботи).

Станом на останній день се-
местру викладачі всіх дисциплін, 
які вивчали студенти в цьому 
семестрі, незалежно від форм 
остаточного або проміжного 
контролю, подають відомості 
поточної успішності цих студентів 
до відповідного деканату. Якщо 

на дату закінчення поточного 
контролю, згідно із семестровим 
графіком, студент отримав мен-
ше 30 балів (за 100-бальною шка-
лою), то він належить до таких, 
що не виконали вимоги навчаль-
ного плану з певної навчальної 
дисципліни за мінімальними 
критеріями, і має незадовільні ре-
зультати навчання.

Рейтинговий бал за по-
точну успішність дисципліни, 
що закінчується екзаменом, 
фіксується датою останнього 
дня тижня семестру й може бути 
збільшений лише під час скла-
дання планового екзамену (не 
більше ніж на 15 балів). У разі 
наявності в студента не зарахо-
ваних (ОКТ), відпрацювання за-
боргованостей продовжується 
протягом екзаменаційної сесії, 
і при перескладанні екзамену 
йому зараховується мінімальна 
кількість балів. Щоб отримати 
позитивну оцінку з екзамену в 
цілому, студент повинен мати 
кількість балів, не менше встанов-
леного мінімуму (30+25). Студент, 
який не з’явився на екзамен або 
не набрав мінімальну кількість 
балів (25), уважається невстигаю-
чим із даної дисципліни.

Для отримання позитивної 
оцінки із заліку в цілому студент 
повинен мати кількість балів не 
менше встановленого мінімуму 
для кожної контрольної точки 
(55 балів). Студент, який склав усі 
контрольні точки й набрав 55 і 
більше балів з кожного контролю 
на початок сесії, має право отри-
мати підсумкову оцінку без скла-
дання заліку. 

У тому випадку, якщо студент 
відмовляється йти на залік із ме-
тою підвищення підсумкового 
балу, викладач має право по-
ставити оцінку до відомості  
й залікової книжки студента. 
Однак якщо студент, якому вже 
виставлена оцінка до залікової 
книжки й відомості, передумав 
та просить дозволу допустити 
його до планового заліку, то він 
зобов’язаний за 1–2 дні до заліку 

звернутися з письмовою за-
явою на ім’я декана факультету. 
За дозволом декана студентові 
деканатом видається заліково-
екзаменаційний листок, який 
оформляється й здається до дека-
нату разом з основною відомістю.

Підсумкова оцінка визнача-
тиметься з урахуванням вагових 
коефіцієнтів кожної контрольної 
точки. Вагові коефіцієнти для кож-
ного модуля визначаються кафе-
дрою в залежності від значущості 
кожного модуля й доводяться до 
відома. Плановий прийом заліків 
і екзаменів проводиться в період 
сесії відповідно до затвердженого 
розкладу та згідно із затвердже-
ними білетами.

Приймання ОКТ під час пла-
нового складання 
заліків здійснюється 
письмово з подаль-
шою співбесідою. 
Якщо до дати скла-
дання заліку під час 
сесії студент склав 
усі ОКТ із рейтингом 
не нижче 55 балів за 
кожну, то, за його бажанням, залік 
йому виставляється без будь-
яких додаткових умов. Якщо ж у 
нього не складена хоча б одна 
обов’язкова контрольна точ-
ка, то він складає не одну точку,  
а дисципліну в цілому.

Студент уважається допуще-
ним до підсумкового семестро-
вого контролю (екзамену, заліку), 
якщо він виконав усі види робіт, 
що передбачені робочою програ-
мою цієї навчальної дисципліни.

Якщо загальна кількість 
балів, які отримав студент із даної 
дисципліни за поточний контроль 
у семестрі, менше 30 балів (із 100), 
то він направляється на комісію, 
тому що ця оцінка є сумарною за 
семестр і   свідчить про те, що ця 
дисципліна студентом повністю 
не засвоєна.

Комісія має пересвідчитися 
в об'єктивності цієї оцінки  
й прийняти рішення або реко-
мендувати студенту повторне 
вивчення дисципліни, або до-
зволити студенту відпрацювання 
заборгованостей і допустити 
його до повторної здачі екзаме-
ну (заліку). Студентам, які отри-
мали за результатами складання 
екзамену або заліку від 30 до 54 
балів, надається можливість пере-
складання екзамену. Однак якщо  

й за його підсумками студент 
набирає менше 55 балів, то він та-
кож направляється на комісію. Для 
студентів, які через поважні при-
чини, підтверджені документаль-
но, пропустили значну частину 
навчальних занять у семестрі або 
екзаменаційну сесію, рішенням 
ректора встановлюється 
строк ліквідації академічної 
заборгованості, але не більше 
як місяць із дня припинення 
тимчасової непрацездатності.  
У цьому випадку всі модулі, заліки 
та екзамени, які будуть склада-
тися після початку наступного 
семестру, приймаються тільки 
комісією.

Для забезпечення 
обґрунтованості й прозорості 

оцінювання знань 
студентів, виконання поло-
жень Кодексу честі ДДМА 
наказом ректора створю-
ються апеляційні комісії 
(як правило, на початку 
навчального року, й діють 
до видання наступного  
наказу).

До рейтингу успішності вклю-
чаються всі студенти, які навча-
ються на певній спеціальності 
(напрямі підготовки) та курсі в 
межах факультету за денною фор-
мою навчання відповідно до Пра-
вил призначення стипендії.

Безперечно, для студентів 
ця тема дуже важлива, адже 
від рейтингу залежить, чи буде 
студент отримувати стипендію. 
Тому до складу вченої ради 
ДДМА обрали чимало студентів. 
Але яким же було здивування, 
коли на засідання вченої ради, 
де приймалося Положення про 
стипендіальне забезпечення,  
не прийшов жоден студент.

Положення про організацію 
навчального процесу ще 
розглядається, і якщо у вас є якісь 
пропозиції щодо порядку навчан-
ня, ви можете їх запропонувати, 
їх обов’язково розглянуть у на-
вчальному відділі. А студентам, які 
входять до вченої ради, радимо 
з’являтися на засіданнях та брати 
участь в обговорені студентських 
проблем.

Так, напевно, цей рік буде 
непростим, адже зміни завжди 
важко сприймати, та, я впевнена,  
ми впораємося.

Підготувала Аліна Бергій

В Академії заборонили головну зброю студентів 
– «автомат». Але це не всі сюрпризи, які підготував для 
студентів навчальний рік. Зміни в системі навчання – 
зараз найбільш обговорювана тема у ВНЗ, яка хвилює, 
безсумнівно, усіх студентів і викладачів.

ЗВІЛЬНИ СВОЮ КНИГУ

СКЛАДАЄМО ЗБРОЮ. «АВТОМАТІВ» НЕ БУДЕ

З НОВИМИ СИЛАМИ
 В НАВЧАЛЬНИЙ РІК

TEMPUS ECOTESY. 
ПІДСУМКИ РОБОТИ
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Золотая медаль на ІІ Всеукраинском 
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

Основна частина зборів 
традиційно була присвячена звіту 
ректора Академії Віктора Ковальо-
ва про підсумки діяльності нашого 
вишу в 2016–2017 навчальному 
році. Діяльність Академії в цілому 
та її підрозділів і служб здійснюється 
відповідно до законів України, 
актів Президента України, Кабінету 
міністрів України, нормативно-
правових актів Міністерства освіти 
і науки України та інших норматив-
но-правових актів у галузі освіти 
й науки, а також розпоряджень 
Донецької обласної і Краматорської 
міської державних адміністрацій.

В основу поточних планів 
покладені затверджені вче-
ною радою Академії «Концепція 
стратегічного розвитку ДДМА на 
2010–2020 роки», «Пріоритетні 
напрямки та завдання діяльності 
Донбаської державної 
машинобудівної академії на 2015–
2020 роки» та ін.

Головна мета Донбаської 
державної машинобудівної 
академії полягає в створенні 
стійкого довіри до Академії з боку 
суспільства і роботодавців як до 
постачальника високоосвічених  
і високопрофесійних кадрів для ма-
шинобудування, які відповідають 
кращим світовим аналогам і мають 
високий рівень якості отриманих 
знань.

Ректором було названо та 
висвітлено основні напрямки робо-
ти керівництва й колективу Академії 
в минулому році. Як відмічено, 
наша Академія розвивається й має 
гідні позиції в освітньому просторі 
України. За результатами оцінки 
діяльності та рейтингу серед  
288 найкращих вищих навчаль-
них закладів України, проведених 
у липні 2017 року, ДДМА посідає  
42-е місце.

Незважаючи на несприятливі 
зовнішні умови, у період вступної 
кампанії 2017 року зараховано:

- на 1-й курс – 166 студентів,  
у тому числі 15 – на контракт;

- на 1-й курс прискореного на-
вчання – 198 студентів, у тому числі 
10 – на контракт;

На заочне відділення зарахо-
вано:

- на 1-й курс – 20 студентів;
- на 3-й курс прискореного на-

вчання – 136 студентів, у тому числі 
92 – на контракт.

На денне відділення для на-
вчання за програмами «Магістр» 
зараховано  271 особу (59 –  
на контракт), на заочне відділення –  
50 (111 на контракт).

Академія успішно прой-
шла ліцензування з розширення 
ліцензійного поля магістрів за но-
вими вимогами для спеціальностей 
«Економіка», «Облік та оподат-
кування», «Фінанси, банківська 
справа і страхування», «Ме-
неджмент», «Підприємництво, 
«Торгівля і біржова діяльність», 
«Галузеве машинобудування», 
«Прикладна механіка», «Електро-
енергетика, електротехніка та 
електромеханіка», «Металургія», 
«Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології».

Вагомим досягненням 
Академії є започаткування нових 
спеціальностей: «Інформаційні си-
стеми та технології», «Комп'ютерна 
інженерія», «Політологія». 
Підготовлено пакет документів 
для започаткування спеціальності 
«Фізична культура і спорт». Впро-
ваджено підготовку за новими 
спеціалізаціями, у тому числі 
– 4 спеціалізації, які стосуються 
медичної інженерії.

Пожвавилася робота з 
організації платних курсів 

підвищення кваліфікації для 
співробітників інших установ. 
Також Академія виграла тен-
дер на підвищення кваліфікації 
та перепідготовку громадян за 
економічними спеціальностями та 
менеджментом за рахунок коштів 
центру зайнятості.

Затверджений на вченій раді 
перший варіант нового положення 
«Про організацію навчального про-
цесу», який передбачає обов’язкове 
складання іспитів усіма студентами.

З 2017–2018 н. р. уведено 
обов’язкове викладання всіх 
дисциплін для студентів 1-го та 
1-го прискореного курсів держав-
ною мовою. Вперше планується 
проведення занять у низці груп 
англійською мовою.

Розпочато роботу щодо ство-
рення репозиторія для усунення 
плагіату в науковий та навчальній 
документації.

Слід відзначити, що показни-
ки наукової діяльності залиша-
ються достатньо високими. Обсяг 
фінансування науково-дослідної 
роботи за минулий рік склав 3 289,8 
тис. грн (3 473,2 тис. грн у 2015/16  
н. р.); у т. ч. спецфонд – 424,2 тис. 
грн (1 290,2 тис. грн в 2015/16 н. р.), 

держбюджет – 2 865,6 тис. грн  
(2 183 тис. грн в 2015/16 н. р.).

Основні надходження до 
спецфонду за госпдоговорами за-
безпечили кафедри КМСІТ, КІТ, 
Лабораторія з проблем економіки 
та фінансів. Науковці кафедр КМСІТ 
та АВП за результатами конкурсу 
МОН з оборонної тематики от-
римали фінансування проекту в 
розмірі 900 тис. грн і успішно його 
виконали. Також, у конкурсі науко-
вих робіт молодих учених проект 
під керівництвом д-ра техн. наук, 
доц. Жбанкова Я. Г. (каф. ОМТ) посів  
5-е місце із 79, які пройшли конкурс-
ний відбір, і отримав фінансування 
загальним обсягом 811,3 тис. грн.

За минулий рік усього 
опубліковано 1057 наукових 
праць, у тому числі: у виданнях 
ВАК – 286; у виданнях, що входять 
до міжнародних наукометричних 
баз даних, – 100; у співавторстві 
зі студентами – 382. Було вида-
но 14 наукових збірників, у т. ч. –  
5 спеціалізованих.

Навчальні видання ДДМА 
(каф. ТОЛВ і фізичного виховання) 
нагороджені дипломами у двох 
із чотирьох номінацій конкур-
су навчальних і наукових видань 
вищих навчальних закладів, що 
відбувся в рамках ІІ Всеукраїнської 
конференції «Сучасні видавницт-
ва вищих навчальних закладів»  
(м. Одеса).

У 2016/17 н. р. подано заявок 
на корисні моделі, у т. ч. зі студен-
тами – 77/10 (у 2015/16 н. р. – 50/21). 
Отримано патентів – 47 (46 –  
у 2015/16 н. р.). Найбільш активні ка-
федри: МПФ, ХіОП, КІТ, ТМ.

На студентських олімпіадах 

і конкурсах регіонального, 
всеукраїнського та міжнародного 
рівнів отримано 22 нагороди: ди-
пломами І ступеня нагороджені 
студенти кафедр КМСІТ (керівник – 
д-р техн. наук, проф. Ковальов В.Д.), 
ТМ (керівник – д-р техн. наук, проф. 
Ковалевський С.В), ІСПР (керівник 
– канд. техн. наук, доц. Мельни- 
ков О.Ю.). Студент 3-го курсу  
(каф. КІТ) Сергій Денисюк посів 
перше місце на конкурсі відео в 
номінації «Моє місто посміхається», 
який проходив у рамках щорічного 
Фестивалю аматорського мистецт-
ва ім. Марії Приймаченко.

Утретє в Академії проведено 
I (обласний) етап Всеукраїнської 
студентської командної олімпіади 
з програмування серед ВНЗ До-
нецького регіону, у якій студентами 
Академії отримано шість командних 
нагород. Також, у квітні 2017 року 
проведена міжнародна науково-
технічна інтернет-конференція 
юних науковців, студентів і молодих 
учених «Молода наука. Прогресивні 
технологічні процеси, технологічне 
оснащення», у якій взяли участь 
110 учасників, у т. ч. 87 студентів 
вищих навчальних закладів України  
і зарубіжжя.

В Академії проведено 13 на-
укових конференцій і семінарів 
регіонального, всеукраїнського 
та міжнародного рівнів  
(у т. ч. одна студентська й одна 
вузівська), міжнародний конкурс 
магістерських дипломних проектів, 
дипломних робіт і магістерських 
дисертацій (напрямок «Зва-
рювання»). У березні в ДДМА 
відбулася ювілейна XX регіональна 
конференція Малої академії наук з 
науково-промислового профілю. У 
ній взяли участь понад 130 школярів 
із різних міст Донецької області.

У минулому році підписано 
наступні договори про твор-
чу співпрацю: з Рудненським 
індустріальним інститутом (Казах-
стан) (каф. ОМТ); Coimbra Business 
School (Португалія) (каф. ЕП); 
Faculty for Strategic and Operational 
Management University Union – 
Nikola Tesla (Сербія) (каф. ТМ); 
University Of Modern Science – CKM 
– Tour Guide Mostar (Боснія і Гер-
цеговина) (каф. ТМ); International 
University of Travnik (Боснія і Гер-
цеговина) (каф. ТМ); Faculty of 
Technical Sciences, University of Novi 
Sad (Сербія) (каф. ТМ); Поморська 
Академія (Польща) (каф. КІТ); Faculty 
of Mining and Geology University of 
Belgrade (Сербія) (каф. ТМ); Rezekne 
Academy of Technologies (Латвія) 
(каф. КІТ).

Молодими науковцями 
Академії отримано дві стипендії 
Кабінету міністрів України для мо-
лодих учених. Присуджені премії 
Президента України для молодих 
учених 2016 року в галузі науки  
й техніки.

У консолідованому рейтингу 

ВНЗ України в 2017 році, до якого 
увійшли 288 ВНЗ, Академія посіла 
42-е місце. У рейтингу за показни-
ками Scopus ДДМА піднялася на 28-
му позицію серед 136 ВНЗ України, 
а в щорічному університетському 
рейтингу «Топ – 200 Україна», як і 
в минулому році, Академія посіла 
71-е місце. ДДМА в рейтингу вищих 
навчальних закладів Донецької 
області посідає третє місце. Та-
кож Академія, посівши 8-е місце, 
увійшла в десятку кращих ВНЗ 
східного регіону України.

У грудні 2016 року на базі 
Академії відбулося розширене 
засідання Ради Донецького на-
укового центру Національної 
академії наук і Міністерства освіти 
та науки України та Ради ректорів 
вищих навчальних закладів 
Донецької й Луганської областей. 
На зустрічі була підписана Угода 
про співробітництво Донецько-
го наукового центру НАН і МОНУ  
з Донецькою обласною державною 
адміністрацією.

У лютому 2017 року в Академії 
пройшов семінар «Можливості 

платформи Web of Science 
для якісних наукових 
досліджень» (Web of Science 
Core Collection, Journal Citation 
Report, EndNote, ResearcherID). 
На семінарі були розглянуті 
практичні питання роботи з 
інформаційною платформою 
Web of Science. Для науково-
педагогічних працівників 
Академії у звітному періоді 
продовжено доступ до бази 
даних Web of Science.

19 травня 2017 року 
в Музеї ДДМА в рамках XI 

Всеукраїнського фестивалю на-
уки відбулося спільне засідання 
Ради Донецького наукового цен-
тру НАН і МОН України (ДНЦ) та 
Ради ректорів вищих навчаль-
них закладів (ВНЗ) Донецької й 
Луганської областей. На засіданні 
був підписаний договір про спільну 
діяльність між Донецьким науковим 
центром НАН і МОН України та До-
нецьким територіальним відділом 
Національного центру «Мала 
академія наук України».

В Академії виконувалися 
три проекти ЄС (ТЕМПУС) (наук. 
керівники: д-р техн. наук, проф. 
Тарасов А.Ф., д-р техн. наук, проф. 
Алієв. І.С., д-р економ. наук, проф. 
Рекова Н.Ю.).

Результатом співробітництва 
кафедри КМСІТ ДДМА з 
«Інженерною компанією 
ТЕХНОПОЛІС», офіційним партне-
ром американської корпорації 
Parametric Technology Corporation 
(PTC) – розробником CAD/CAM/CAE/
PLM-систем, став Сертифікат учас-
ника академічної програми РТС. Для 
навчального процесу нашому вишу 
передане ліцензоване програмне 
забезпечення PTC Creo Parametric 
(раніше – Pro/Engineer) останньої 
версії 3.0, яке є універсальним для 
виконання конструкторських і 
технологічних розробок.

З минулого року Академія 
працює за новим Порядком 
підготовки здобувачів вищої освіти 
на третьому (освітньо-науковому) 
та науковому рівнях вищої освіти 
ступеня доктора філософії та док-
тора наук, затвердженим Кабінетом 
міністрів України від 23 березня 

2016 р. № 261.
Аспірантура нашої Академії 

функціонує за 11 спеціальностями. 
Обсяги підготовки за рахунок 
бюджетного фінансування через 
аспірантуру у 2017 році скорочено 
майже вдвічі. Нами було заявлено 
13 місць. При цьому МОН виділено 
тільки 8. На новий навчальний 
рік заяви до аспірантури подало  
15 осіб. Вступні іспити відбудуться  
з 25 серпня 2017 р.

Докторантура працює 
за спеціальностями: 132 
«Матеріалознавство»; 133 «Га-
лузеве машинобудування»; 
051 «Економіка»; 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхуван-
ня»; 073 «Менеджмент». Всього 
навчається 6 осіб. На новий на-
вчальний рік МОН виділено 3 місця.

За звітний період працівниками 
Академії захищено 10 кандидатсь-
ких та 4 докторські дисертації.

План видань минулого року 
виконаний на 87 %: запланова-
но 85 видань, підготовлено –  
74 (опубліковано 21, у т. ч. на сайті 
ДДМА). З них посібників з номе-

ром ISBN – 39 (опубліковано 9), 
монографій – 9 (відтиражовано 
6). У попередньому навчальному 
році процент виконання плану був  
нижчим. 

В Академії ведеться активна 
спортивна й культурно-масова  
робота.

У спортивних командах діючих 
майстрів спорту міжнародного 
класу – 1 особа, майстрів спорту –  
2 особи, кандидатів у майстри спор-
ту – 3 особи. До складу збірних ко-
манд України входять 2 особи.

Спортсмени ДДМА посіли 
перші та призові місця на 
чемпіонатах і кубках світу, Європи, 
України, Донецької області.

Проведено багато заходів, 
змагань, турнірів на основі кален-
дарних планів спортивно-масової 
та фізкультурно-оздоровчої ро-
боти серед студентів, викладачів, 
співробітників Академії.

На спортивній базі ДДМА 
проведено багато змагань 
всеукраїнського, обласного та 
міського рівнів.

Проведено традиційні для 
ДДМА культурно-масові та виховні 
заходи. ДДМА також організувала 
заходи обласного та міського рівнів.

Незважаючи на різке зниження 
фінансування, в 2016/17 навчально-
му році забезпечена нормальна ро-
бота Академії і гуртожитків, виплата 
комунальних платежів.

Однак, поряд із досягнути-
ми позитивними результатами, в 
діяльності Академії мають місце 
недоліки: недостатня ефективність 
профорієнтаційної роботи, значні 
показники відрахувань студентів. 
Потребує вдосконалення і посилен-
ня індивідуальна робота зі студента-
ми, робота кураторів.

Високі показники в науковій 
роботі досягнуті обмеженою 
кількістю наукових колективів, у 
той час як на окремих кафедрах 
практично не ведеться робота з 
отримання міжнародних грантів, 
оплачуваних НДР, публікацій в рей-
тингових журналах та ін.

Вимагає підвищення рівень 
виконавської дисципліни, 
відповідальності викладачів 
за якість освітньої та наукової 

діяльності, підвищення авторитету 
Академії та ін.

Вислухавши доповідь, з огляду 
на результати діяльності Академії, 
конференція ухвалила рішення ро-
боту ректора за звітний період виз-
нати позитивною.

На зборах було також ухвалено 
основні напрямки роботи ректора 
і колективу Академії в цілому. На 
наступний навчальний рік вони є 
такими:

• Перебудова організації 
профорієнтаційної роботи зі сту-
дентами технікумів і коледжів і 
методики проведення вступних 
іспитів.

• Розробка магістерських про-
грам у повній відповідності до 
встановлених вимог. Забезпечен-
ня необхідного ліцензійного об-
сягу підготовки магістрів. Надалі 
ліцензуватися й акредитуватися 
будуть тільки магістерські програ-
ми, у яких передбачені нові вимоги 
для викладачів, які забезпечують 
навчальний процес.

• Якісне забезпечення нових 
спеціальностей і спеціалізацій (ка-
дрове й методичне). Максимальна 
інформація й пропаганда їх серед 
абітурієнтів.

• Перебудова роботи зі сту-
дентами заочної форми навчання. 
Розширення мережі охоплення 
потенційних абітурієнтів, відкриття 
нових локальних центрів.

• Упровадження елементів 
дистанційного навчання на 
стаціонарі. Збільшення питомої ваги 
самостійної роботи студентів.

• Переклад усієї документації на 
українську мову. Поступове впро-
вадження її в усі проведені заходи 
(вчена рада, усі види нарад і т. д.). 
Перевірка готовності кафедр до 
викладання дисциплін українською 
мовою (кадрова й методична). 

• Якісне поліпшення підготовки 
студентів і викладачів з іноземної 
мови.

• Інтенсифікація роботи за про-
грамою «Подвійний диплом». Забез-
печення можливостей стажувань, 
навчання за кордоном.

• Розвиток і забезпечення ефек-
тивного функціонування сайтів 
Академії, факультетів і кафедр. 
Забезпечення вільного доступу 
студентів до методичного забезпе-
чення та інших ресурсів, виставле-
них на цих сайтах.

• Підвищення кількості 
публікацій, що входять в 
наукометричні бази даних і 
підвищення наукометричних 
показників учених.

• Подальша участь у конкурсах 
наукових проектів і грантів, у тому 
числі в рамках європейських науко-
вих програм.

• Отримання додаткових дже-
рел фінансування через пропаган-
ду й рекламу наукових розробок, з 
використанням для цього веб-сайту 
Академії, виставок, публікацій у ЗМІ.

• Придбання високо- 
технологічного обладнан-
ня й матеріалів для наукових 
досліджень.

• Робота з відтворення 
діяльності «Студентського науково-
го товариства» й Ради молодих вче-
них для залучення здібних студентів 
і молодих учених до виконання на-
укових досліджень.

• Напрями підготовки науко-
вих кадрів для Академії через про-
граму роботи з обдарованою мо-
лоддю, магістратуру, аспірантуру й 
спеціалізовані вчені ради, які пра-
цюють у ДДМА.

• Продовження пошуку но-
вих джерел надходження коштів 
у ДДМА, у тому числі через різні 
фонди. Розробка й реалізація 
заходів, спрямованих на економію 
матеріальних і енергетичних 
ресурсів.

• Подальший розвиток сту-
дентського самоврядування. 
Підвищення ролі студентської 
молоді в управлінні Академією 
 й у виробленні рішень.

Олексій Кабацький

Як усе приємне до душі, літній відпочинок пролетів дуже швид-
ко. Його закінчення й початок нового навчального року традиційно супро-
воджуються поглядом у минуле – аналізом досягнутого за рік, що прой-
шов, підбиттям підсумків і формуванням завдань на майбутнє. Саме  
на це переважно спрямоване проведення традиційної перед початком нового на-
вчального року конференції трудового колективу Академії, яка відбулася 31 серпня 
в актовій залі ДДМА.

ЧАС ПІДБИВАТИ ПІДСУМКИ
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                           ЗАПИСКИ МАНДРІВНИКА

«Той, хто сильний, той і правий 
– це неприємна, але проста істина.  
І навряд чи бандит буде вести пере-
мовини зі своєю жертвою. За ви-
ключенням варіанту, коли злодій 
не впевнений у власній безпеці, 
спостерігаючи (наприклад) гранату 
в руці у «жертви». Так вийшло, що 
восени 2014 року  Україна зіграла 
ва-банк, кинувши в бій останні 
боєздатні частини й добровольчі 
батальйони. А супротивник був до 
цього не готовий.

Мало хто розуміє, що 

наприкінці серпня сил не за-
лишилося зовсім і територія на 
південний захід від Старобешево-
го була не захищена взагалі. Ще  
27 серпня росіяни взяли Ново-
азовськ, і над містом Маріуполь на-
висла загроза оточення.

Паралельно до Іловайської 
баталії розгорталися інші події. 
Наші війська не допустили висуван-
ня зведеної ротної тактичної групи 
російської армії в бік Стили. У ніч  
з 1 на 2 вересня артилерія нанесла 
удар трьома ракетами «Точка У» по 

скупченню супротивника біля Но-
воазовська.

І вже через кілька днів поча-
лася операція, яка сухо назива-
лась «пошуково-ударні дії». Але, 
вірогідно, саме завдяки цим діям 
супротивник сів за стіл перемовин, 
не розуміючи, що Україна «гра-
ла» чи не останню карту і шлях до 
Дніпра відкритий.

Зведений підрозділ із «того, 
що залишилося» від 79-ї та 95-ї бри-
гад, мав досить просту й водночас 
надскладну задачу: «Вбити все, що 

рухається і що не рухається – розво-
рушити і потім вбити». Демонстру-
вати прапор, уводити супротивника 
в оману, щоб той уважав, що в нас 
ще багато боєздатних військ.

Штурмові загони нанесли важкі 
ураження супротивникові, спочат-
ку зачистивши територію на схід 
від Старобешевого, забезпечивши 
контроль Волновахи. Десь близько 
дев’ятої ранку 4 вересня десантни-
ки поїхали в бік Маріуполя.

Це була певна військова 
хитрість: зробити так, щоб су-
противник уважав, що «ми всю-
ди і нас багато». Війна – це шлях 
обману, і він удався. Рейдові дії 
також підтримували вояки 23-го 
батальйону, 17-ї танкової бригади 
та 1-ї бригади НГУ.

Уранці 5 вересня наші сили 
нанесли серйозного ураження 

військам РФ, що перетнули кордон.
Велика кількість росіян, що вже 

не сподівалися на будь-який опір, 
отримали квиток на мандрівку 
додому у вантажівці з написом  
«Груз 200». Цей удар, вірогідно, був 
несподіваним для російського ко-
мандування, і вже в середині дня 
був підписаний перший «Мінський 
мир».

Так, завдяки сміливим та ефек-
тивним діям порівняно невеликої 
кількості українських солдатів і 
добровольчих батальйонів, у про-
тивника склалося враження, що 
стікаюча кров'ю Україна може бо-
ротися. Було виграно час.

І ми можемо відповісти на 
агресію.

Бо, незважаючи ні на що, армія 
– з народом, а народ підтримує 
армію».

Ще до середини вересня 
наші бійці, поодинці й групами, 
виходили з Іловайського котла на 
територію, вільну від російських 
окупантів і бандитів.

А ось пан Олександр в Інтернет-
журналі Livejournal навів таку думку 
про звільнення свідомості народу 
України від зашморгу так званої 
«братерської любові»: «Иловайск – 
кровавая Пасха нашего народа.

Смерть отважных воскресила 
робких.

Мы всей нацией с трудом вы-
рвались из Иловайского котла 
мышебратства, адиннарода и га-
дючьего гипноза. Но кто-то там 
остался лежать телом, а не буквой. 
Не забывайте о них, когда кончает-
ся лето».

Рубрику веде 
Вячеслав Медведєв

Цього літа мені випала нагода 
подорожувати Закарпатською об-
ластю. І мені хочеться поділитися 
своїми враженнями з читачами. 
Свою подорож я почала з чудово-
го містечка Мукачево. Старовинне 

місто, перші поселення на нинішній 
території якого були ще в епоху 
палеоліту. Воно невелике, але дуже 
затишне. На жаль, я не так довго 
була в цьому містечку, як хотілося, 
та найяскравіші пам’ятки я все ж 

таки відвідала.
Одна з найдавніших 

українських фортець – замок 
«Паланок». Величний замок, що 
красується на горі висотою біля 70 
метрів. З горою, на якій стоїть фор-

теця, пов'язана й назва 
самого міста. Є легенда, 
що начебто цю гору на-
сипали самі люди, та це 
коштувало їм важких зу-
силь і мук. Звідси і назва 
– Мукачево. І це не ви-
падково. Замок височіє 
на горі для того, щоб 
ворогам було не про-
сто до нього дістатися. 
Але навіть якщо б во-
роги піднялися на гору, 
їх би чекало ще багато 
сюрпризів. Замок був 
оснащений чималою 
кількістю пасток і ото-
чений глибоким ровом. 

Пробратися у нього було нелегко. 
Він мав добре навчений гарнізон  
і вісім ліній оборони. Захищали за-
мок хитрими й достатньо жорстоки-
ми методами. Наприклад, біля входу 
до самого замку була пастка – такий 
собі коридор. Ворог, діставшись 
туди, радів наближенню цілі, але 
тільки-но зайшов би в той коридор 
– ворота зачинялися, і на ворогів че-
рез спеціальні отвори лилася роз-
палена смола. Та, на щастя, цю паст-
ку так і не довелося використати, бо 
ворогам не вдавалося дібратися до 
останньої лінії оборони.

У замку був створений коло-
дязь на випадок осади, щоб жителі 
фортеці завжди мали питну воду. 
Колодязь цей сягає 85 метрів гли-
бини. Є легенда, що його створили 
завдяки угоді з нечистим. Начебто 
князь Корятович запропонував 
тому мішок золота за побудову ним 
колодязя. Чорт наповнив колодязь 
водою, а коли настав час розплати, 
грошей у князя не виявилось. І тоді 
його мудра дружина запропону-
вала обдурити чорта. Вона зшила 
настільки маленький мішечок, що 
туди вмістилася тільки одна зо-
лота монета. Адже про розміри в 
договорі мови не йшло. Чорт був 

обурений, але іншого виходу, як 
узяти мішок, у нього не було.

Статуя князя зараз красується 
у дворі фортеці. Кажуть, Корятович 
може виконати будь-яке твоє ба-
жання, достатньо лише кинути йому 
монету. Але не слід забувати, що 
князь був дуже хитрим і тому може 
пожартувати над тобою. Загадуючи 
бажання, слід бути дуже обережним 
і уточнювати всі деталі, щоб, на-
приклад, бажання повернутися до 
міста не обернулося поверненням 
до Мукачівської лікарні або навіть 
в’язниці.

Зараз замок відреставрований 
і відкритий для відвідувань. На його 
території працюють історичний 
музей, картинна галерея, художній 
зал. Туристи можуть подивитися 

навіть кімнати катувань, стіни яких 
шліфувалися людськими тілами. 
Коли проходиш уздовж камер 
ув'язнення, мурашки пробігають по 
тілу. Моторошне видовище. Кажуть, 
що це єдиний замок, що не вдалося 
підкорити війську половецького 
хана Кутеска, який захопив майже 
все Закарпаття.

Паланок справив на мене 
незабутнє враження. Він зворушує 
своїми розмірами, архітектурою 
та величністю. А краєвиди, які 
відкриваються з оглядового май-
данчика, неможливо забути. Всім 
рекомендую відвідати старовинне 
містечко Мукачево та замок Пала-
нок і поринути в цю історичну, неза-
бутню атмосферу.

Аліна Бергій

Усе життя ми вивчаємо нашу історію, традиції рідної країни,  
і нам здається, що ми все про неї знаємо. Так вважала і я. Але подорожуючи Україною, 
зрозуміла – все, що я знала про свою Батьківщину, це лише крапля в морі. Я завжди 
мріяла подорожувати різними країнами, дізнаватися їхню культуру, але навіть 
 не знала, якою прекрасною і цікавою є наша країна,наша культура і скільки родзинок 

у ній приховано.

ВІДКРИЙ ДЛЯ СЕБЕ УКРАЇНУ

Військова обстановка вересня 2014 року є однією з найскладніших і непередбачу-
ваних у всій Російсько-Українській війні. Фактично, Збройні сили України були в занепаді. Ні 
техніки, ні озброєння, ні підготовлених військових не було. Багато людей не могли повірити, 
що на нас напала Росія. А Росія в черговий раз після Ізварино неприкрито застосувала свою 
армію під Іловайськом. Тоді потрібно було деморалізувати ворога й виграти час. Про ці дні 
розповідає один із військових, прізвище якого ми не розголошуємо. Історикам ще доведеть-

ся відновлювати ті події. А ця розповідь – тільки один штрих до тих буремних днів.

ВІЙНА І МИР

Ботулизм – острое, тяжелое 
заболевание из группы пищевых 
отравлений. Местом постоянного 
обитания возбудителей является 
почва, из которой они попадают 
на грибы, свежие фрукты, овощи, в 
воду, а затем в кишечник рыб и т. д.

Непременным условием для 
развития этих микробов является 
отсутствие кислорода, что может 
происходить в герметически за-
купоренных банках, в толще плохо 
прокопченных окороков, вяленой 
рыбы. Накопление токсина в пище-
вом продукте твердой консистен-
ции носит гнездный характер, по-
этому часть людей, употребивших 
такой продукт, может заболеть, а 
часть – нет.

Большинство консервов явля-
ется хорошей питательной средой 
для размножения палочки боту-
лизма. К ним в первую очередь от-
носятся кабачковая и баклажанная 
икра, консервированные свекла и 
морковь, мясные, рыбные, грибные 
консервы.

Токсин, вырабатываемый па-
лочками ботулизма, по силе дей-
ствия превосходит все другие бак-
териальные токсины и химические 
яды. Он устойчив к воздействию 

внешней среды и разрушается 
лишь при кипячении в течение 
10–15 минут!

Инкубационный период при 
ботулизме составляет 6–8 часов, но 
может продолжаться и 8–10 дней.

В большинстве случаев боту-
лизм начинается остро. Появляются 
недомогание, мышечная слабость, 
головокружение, головная боль, 
сухость во рту. В на-
чальном периоде может 
наблюдаться тошнота, 
рвота, иногда боли в жи-
воте. В течение первых 
двух суток заболевания 
появляются нарушения 
зрения: пелена или сет-
ка перед глазами, дро-
жание глазных яблок, 
опущение век, двоение 
в глазах. Голос становится слабым, 
глотание и дыхание затруднено. 
При тяжелом течении болезни на-
ступает выраженное расстройство 
дыхания. Расстройство и останов-
ка дыхания – наиболее распро-
страненные причины смерти при 
ботулизме. Эффективным сред-
ством лечения является антиток-
сическая противоботулиническая  
сыворотка.

Для того же, чтобы избежать за-
болевания, необходимо соблюдать 
меры профилактики:

- не рекомендуется консерви-
ровать в домашних условиях грибы, 
мясо, рыбу, зелень;

- для консервирования надо ис-
пользовать только свежие фрукты и 
овощи, недопустимо консервиро-
вать лежалые, испорченные плоды;

- необходимо тщательно мыть 
овощи и плоды (если их поверх-
ность загрязнена землей, пользо-
ваться при мытье щеткой);

- строго соблюдать правила 
стерилизации банок, крышек и ре-
жим тепловой обработки продук-

тов в домашних условиях;
- хранить домашние 

консервы при низких тем-
пературах. Следует пом-
нить, что бомбаж крышки 
консервов – свидетельство 
небезопасности продукта. 
Бомбажные (вздутые) банки 
необходимо обязательно 
уничтожать!

- не рекомендуется 
покупать на рынке (с рук) консер-
вированные и приготовленные в 
домашних условиях консервиро-
ванные грибы или овощи в банках, 
закатанных крышками.

Так как к ботулиническому ток-
сину особенно чувствительны дети, 
то им нельзя давать консервиро-
ванные в домашних условиях про-
дукты, не подвергнув их предвари-
тельной термической обработке.

В Украине, по информации Минздрава, в течение  
2017 г. зарегистрировано 90 случаев заболевания боту-
лизмом, 9 человек умерли. Подробно об этом опасном за-
болевании нам рассказала семейный врач КУ «Центр пер-

вичной медико-санитарной помощи № 1» Анна Боярко.

ОСТОРОЖНО, БОТУЛИЗМ!

СМЕРТЬ ВІДВАЖНИХ ВОСКРЕСИЛА НЕСМІЛИВИХ

Щороку в другу суботу вересня 
Україна святкує День українського 
кіно. З’явився цей день ще  
в 1996 році, завдяки Президенту 
нашої країни, і з того часу в наших 
режисерів, акторів, сценаристів і ба-
гатьох інших працівників цієї галузі 
є професійне свято.

Упродовж минулого століття 
українські художники створи-
ли власну кіношколу. У пам'яті 
українців назавжди залишаться 
імена Олександра Довженка, Сергія 
Параджанова, Івана Кавалерідзе, 
Марка Донського та багатьох інших 
талановитих послідовників.

У 1922 році було засновано 
Всеукраїнське фотокіноуправління, 
якому вдалося реконструювати 
Одеське і Ялтинське підприємства, а 
в 1928 році ввести в роботу Київську 
кінофабрику (майбутню Київську 
кіностудію ім. Довженка). Перший 
звуковий фільм «Симфонія Донба-
су» з’явився в Україні вже в 1930-му.

Протягом останніх років нове 
покоління кіномитців гідно збага-
тило світове кіно дивовижними 
роботами, такими як «Поводир», 
«Червоний», «Штольня», «Іван 
Сила», «Незламна» та інші. Але, 
на жаль, далеко не кожну з них 
можна вважати саме витвором 
мистецтва. Як і в літературі, серед 
усієї кінематографії України ми ча-
сто бачимо досить типові твори, 
без оригінальної ідеї. Такі роботи 

навіть не врізаються в пам'ять. Зви-
чайно, є серед нових вітчизняних 
кінострічок насправді філософські, 
проблемні, сильні твори, які при-
носять справжнє задоволення від 
перегляду.

Фільм «По-
водир, або Квіти 
мають очі» був 
презентований 
на Одеському 
міжнародному 
к інофестивалі 
16 липня  
2014 року. 
Робота над стрічкою тривала  
з 2012 року. Державною агенцією 
з питань кіновиробництва на ство-
рення фільму було виділено аж 
16,6 млн. грн. Це історична дра-
ма режисера й сценариста Олеся 
Саніна, в основу якої покладені 
мандри Радянською Україною аме-
риканського хлопчика й сліпого 
музики напередодні та під час 
Голодомору. Стрічка розповідає 
історію українських кобзарів і те, 
як вони намагалися вижити під час 
сталінських репресій, але, як по-
казала історія, їм це не вдалось. У 
цього фільму дуже гарний слоган: 
«Закрий очі – дивись серцем».

«Поводир» був обраний пред-
ставляти нашу країну в номінації 
«Найкращій фільм іноземною мо-
вою» на здобуття премії «Оскар» 
2015 року, але, на жаль, стрічка не 

потрапила до короткого списку 
Американської кіноакадемії.

У 2003 році був прийнятий за-
кон України «Про загальнодержав-
ну програму розвитку кіноіндустрії» 

для створення належних умов 
відновлення й розвитку 

української кінематографії. 
Цей закон зобов’язаний 

відновити роль і вплив 
н а ц і о н а л ь н о г о 
к і н е м а т о г р а ф у 
в культурній, 
соціальній і 
духовній сферах 

українського життя, удосконалити 
механізм фінансування та залучити 
інвестиції.

Дійсно, український 
кінематограф почав розвивати-
ся досить стрімко: створюють-
ся короткометражні стрічки та 
мультфільми, які, між іншим, займа-
ють призові місця. Але якби уряд 
України надав більшого значення 
культурному розвитку країни, на-
дав необхідну допомогу в створенні 
нових кінострічок і менше розбаза-
рював уже виділені кошти, то про-
тягом найближчих років світ поба-
чив би цікаві й довершені стрічки 
українського виробництва. Тому 
будемо сподіватися, що українська 
колекція шедеврів кіномистецтва 
згодом стане ще більш повною й до-
вершеною.

Анастасія Левковська

ЧИ Є МАЙБУТНЄ В УКРАЇНСЬКОГО КІНО?

ЩО ПОДИВИТИСЯ

Краєвид, який відкривається з оглядового 
майданчика замку «Паланок»

Замок «Паланок»
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«ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Ответы на вопросы из прошлого  
номера.

Вопрос 1. Мы не спрашиваем вас, чьи-
ми прототипами, по одной из версий, 
являются Хамдир, Серли, Эрп и сестра их 
Сванхильд. Назовите город, которому по-
священа статья, приводящая эту версию.

Ответ: Киев.
Комментарий: по одной из версий, 

именно эта четверка (из «Старшей Эдды») 
является прототипами основателей Кие-
ва – Кия, Щека, Хорива и Лыбеди. Корень 
имени Сванхильд («сван») во многих язы-
ках переводится как «лебедь».

Автор: Олег Роднов, Киев.
Вопрос 2. Одна английская идиома 

примерно переводится так: «Если ты жи-
вёшь в Риме, следуй правилам римлян».  
В русском аналоге этой идиомы упомяну-
то животное. Какое?

Ответ: волк.
Комментарий: с волками жить – по-

волчьи выть. Волчица, как известно, сим-
вол Рима.

Автор: Александр Карясов, Самара.
Вопрос 3. Этот подарок был куплен  

в начале 16 века на рынке Аврат Пазары 
и подарен сыну Грозного. Как звали этот 
подарок?

Ответ: Роксолана (Настя Лисовская).
Комментарий: отцом Сулеймана Вели-

колепного был Селим Грозный.
Автор: Василий Бойко, Ровно.
Сегодня предлагаем вашему внима-

нию вопросы второго этапа синхрон-
ного турнира команд второй лиги чем-
пионата Украины по игре «Что? Где? 
Когда?» сезона 2016–17 гг.

Вопрос 1. Хорошо известно, что Джор-
дан играл за «Чикаго Буллз». Менее из-
вестно, что Джордан болеет за футболь-
ные клубы «Челси», «Милан» и киевское 
«Динамо». Какую фамилию мы пропусти-
ли в тексте этого вопроса?

Вопрос 2. После терактов в Париже 
ироничный Павел Дуров предложил за-
претить не мессенджеры, а ИХ – ведь с 
ИХ помощью общаются террористы. По 
словам Ашота Наданяна, ОНИ – как теле-
фонные звонки: входящие бесплатны, но 
за исходящие обычно надо платить. На-
зовите ИХ одним словом.

Вопрос 3. По мнению персонажа Мак-
са Фрая, «из всех языков, на которых боги 
разговаривают с людьми, ОНА – самый 
простой и внятный. Единственный, кото-
рый все понимают». По мнению персо-
нажа Тома Роббинса, «ЕЙ следует либо 
радоваться, либо вообще не замечать». 
Назовите ЕЁ.

Александр Мельников,
президент Клуба 

интеллектуальных игр ДГМА

МОДА: ДА ИЛИ НЕТ?

«ТИ СЕРЕД СВОЇХ»

К р а м а т о р ц і 
встигли відвідати різні локації фестива-
лю, що розташувалися на площі Миру. 
Для малечі працювали аніматори, які 
вчили дітей різним народним іграм та 
забавам. Більш дорослі мали змогу от-
римати майстер-клас володіння зброєю 
від справжніх козаків. Юнаки із задово-

ленням стріляли з лука, опановували ази 
володіння шаблею та іншою класичною 
козацькою зброєю.

Окрім традиційного для подібних свят 
ярмарку, де містяни мали змогу прид-
бати хенд-мейд від місцевих майстрів 
або навіть самим навчитися цього ми-
стецтва, не забули організатори й про 
соціальну складову. У палатці Unicef усі 
бажаючі абсолютно безкоштовно мог-
ли отримати дитячі книжки, зошити та 
комікси, як розважальні, так і навчальні. 
Для дорослої молоді на території фе-
стивалю знаходилася палатка проекту 
U-Report, направленого на зібрання ду-

мок підростаючого покоління та їх бачен-
ня майбутнього нашої країни. Нагадаємо, 
що навесні в рамках зустрічі з шануваль-
никами цей проект у ДДМА презенту-
вав лідер групи «Антитіла» Тарас Топо-
ля, про що ми писали в газеті № 6(318)  
за 14 квітня 2017 р.

Найбільшу кількість народу зібрала 
головна сцена фестива-
лю, де увечорі розпоча-
лися виступи музичних 
гуртів MAMANET, «Пчєла 
на Марсє», Joryj Kłoc 
та цьогорічного учас-
ника «Євробачення» – 
O.Torvald. Звісно, глядачі 
найбільше очікували ви-
ходу саме цього гурту. 

Що можна сказати про 
виступ O.Torvald? Це дуже 

якісна, молодіжна драйвова рок-музика, 
яка чіпляє з перших нот. Крім того, самі 
виконавці дуже ексцентричні, їх виступ 
відрізняється чудовим живим звуком, 
умінням розгойдати глядачів, налашту-
вати на потрібну хвилю. І вся площа, від 
дітей до дорослих, разом із лідером гур-
ту Євгеном Галичим уже присідає, щоб 
на приспіві вистрибнути й заспівати.  
А після слів «Психуємо» натовп вибухнув 
неймовірними емоціями.

Дуже приємно було бачити нашу мо-
лодь, таку активну, культурну, українську! 
Краматорськ завжди був молодіжнім осе-
редком північного регіону нашої області, 
бо саме тут розташовано безліч навчаль-
них закладів. Сподіваємося, що незважа-
ючи на тяжкій період, наше місто збереже 
молодіжній запал. Під час свого висту-
пу соліст гурту O.Torvald зауважив, що 

концерт у Краматорську він запам'ятає 
на все життя: «Сьогодні O.Torvald упер-
ше приїхав до Краматорська, але я 
впевнений, що не востаннє. Я дивився 
фотографії, зроблені в 2014 році, і, знаєте, 
я захоплююся вами й тим, що ви зробили. 
Я вдячний кожному з вас за можливість 
виступати в українському Краматорську. 
Повірте, цей вечір ми з командою не за-
будемо ніколи», – заявив Євген Галич.

Курйозно було, коли O.Torvald при 
виконанні пісні «Киев днем и ночью» 
вирішив заспівати лагідну назву нашо-
го міста, та трохи не дочув глядачів і 
заспівав «Кромаха днем и ночью». А потім 
здивувався, що схоже на якусь нічну ко-
маху. Та завдяки гучним вигукам натовпу 
«Крамаха-Крамаха» виправився і заспівав 
правильно.

Традиційно виконавши наприкінці 
концерту пісню «Наші люди всюди», гру-
па не змогла піти зі сцени й повернулася 
«на біс». Закінчили свій виступ O.Torvald 
теж оригінально: з площі Миру до готе-
лю учасники гурту добиралися на кареті, 
запряженій кобилою Олесею, яка щодня 
катає краматорців центром міста.

Вікторія Лебединська

Первое впечатление от ребят – «Ну и дают же они шуму!». 
Драйв, энергия, позитив – это однозначно про них.

Для меня Joryj Kłoc группа неизвестная, поэтому на их кон-
церт я шел без каких-либо ожиданий. Однако, уже подходя 
к сцене, я почувствовал живой ритм украинских националь-
ных инструментов, настроение стало улучшаться, а моя нога 
непроизвольно стала отбивать ритм песни. Порадовали зри-
тели, которые искренне танцевали перед сценой и радова-
лись хорошей музыке.

Стоит по отдельности упомянуть каждого из четырех ис-
полнителей. Первый – скрипач – очень драйвовый паренек, 
постоянно строящий смешные гримасы. Второй играл на 
лире и постоянно веселил толпу, если где-то находились ску-

чающие зрители. Третий – удар-
ник и основной вокалист. Именно 
он рассказал много интересных 
историй. Четвертый – гитарист. 
До этого концерта я не думал, что 
можно так быстро и спонтанно 
двигаться по сцене и одновре-
менно играть на гитаре!

Для меня эта группа является 
настоящим открытием уходящего летнего сезона, и надеюсь, 
что я еще попаду на их концерт.

Максим Пономарев

Что такое мода? Каждый понимает этот 
термин по-своему, но большинство лю-
дей сходятся во мнении, что мода – то, 
что популярно, о чем пишут в газетах или 
говорят по ТВ. Кто-то целиком следует ей, 
не обращая внимания на то, идут 
им эти новинки или нет.

То, что диктует глянец, зача-
стую хорошо смотрится только 
на людях модельной внешности. 
Ведь дизайнеры создают вещи 
только для выхода на подиум и 
вовсе не предполагают, что в их 
вещах будут ездить в маршрутке 
или троллейбусе, ходить за про-
дуктами в супермаркеты и на 
рынки. Согласитесь, большин-
ство вещей, в которых выходят 
модели, смешны и нелепы, и их 
трудно представить в повсед-
невной жизни.

К примеру, новинки мужской 
моды. Лично я не представляю 
парня, который учится в универ-
ситете и одет в длинной кофте 

по щиколотку, а именно такое являет-
ся трендом этого сезона. Часто бывают 
ситуации, что одна и та же кофточка на 
более худой девушке смотрится отлич-
но, а на девушке немного крупнее или 

просто выше или ниже – хуже и иногда 
даже смешно. Стоит заметить, что виной 
этому не фигура девушек, а особенность 
фасона вещи. Или те же всеми любимые 
лосины – на стройных они сидят потря-

сающе, глаз не отвести, а 
на девушках немного «в 
теле», даже если вещь по-
добрана по размеру, – не-
лепо и глупо. Но если это 
тренд, то их пойдет по-
купать чуть ли не каждая 
девушка.

Почему же так? Как 
излагалось выше, вещи 
шьются на моделей, а 
модели – это стройные, 
высокие девушки. В по-
вседневной жизни лишь 
единицы соответствуют 
таким параметрам. Это 
одна сторона, а вторая 
– кому доступны дизай-
нерские вещи? Верно, 
они доступны людям с 

немаленькими доходами, а, значит, пред-
полагается, что и надевать их будут на 
светские вечера, красные дорожки и 
подобные торжества. При этом звезд и 
публичных личностей одевают стилисты, 
которые подбирают законченный образ.

Обычные люди, как ни странно, падки 
на новинки. Увидели новую вещь – ее 
срочно нужно приобрести, и их не инте-
ресует, что ее в Краматорске некуда на-
деть. А за неимением больших средств, 
часто покупают подделки известных 
брендов. Никто даже не обращает вни-
мания, что вещь нелепа, главное, что есть 
лого мирового бренда, будь то кофточка 
или сумка.

Часто глянец рекламирует вещи толь-
ко для выхода в свет, а не для похода по 
магазинам и рынкам, в университет и  
т. д. Я не против модных течений, как это 
может показаться. Просто во всем нужно 
иметь меру и здравый смысл и не ходить 
в джинсах с подкатами и голыми щико-
лотками в двадцатиградусный мороз, 
и не обвешиваться разными брендами, 

 как новогодняя елка. Это лишь мое мне-
ние, может, кто-то думает иначе?

Алена Раскольникова

МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ

«Йшла на пло-
щу, рятуючись від 
домашньої нудь-
ги. Зізнаюся, що 
не знала пісень 
гурту O.Torvald, 
але виявилося – 
знаю! – ділиться 
в р а ж е н н я м и 
Аліна Ященко 

з телеканалу ДоТБ. – І це саме той ви-
падок, коли концерт перевершив усі 
мої очікування. Хлопці відіграли на всі  
100 відсотків. Драйвова музика, прекрас-
ний фронтмен. У мій плейлист додалося 
ще пару хороших треків».

Саме з такою назвою 10 вересня в Краматорську відбувся фестиваль, 
який проходив під егідою Unicef. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) спільно з Країною 
Мрій, у межах кампанії «Ти серед своїх», організував низку музичних фестивалів для 
підтримки дітей, постраждалих унаслідок конфлікту на Сході України. Окрім Кра-
маторська, заходи пройшли у Сіверодонецьку, Покровську й Маріуполі.

ЛЬВОВСКИЕ JORYJ KŁOC ЗАЖГЛИ!

Joryj Kłoc 

O.Torvald


