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У ДДМА ПРОХОДИТЬ МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
З ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
На базі кафедри технологій
та обладнання ливарного виробництва (ТОЛВ) ДДМА 26 вересня стартувала VI Міжнародна
науково-технічна конференція
«Перспективні
технології,
матеріали
й
обладнання

виробництві, не змогли приїхати
на конференцію через мізерне
фінансування вишів, але свої
наукові роботи на конференцію
прислали дев’ять вищих навчальних закладів України. Усі
надіслані матеріали увійшли

Олександр Шихов, начальник доменного цеху Краматорського феросплавного заводу, запросив учасників конференції
відвідати завод, який, до речі,
працює з 1898 року та є єдиним в
Україні виробником феромарган-

в
ливарному
виробництві».
Міжнародна
конференція
зібрала представників вишів
та підприємств України, Франції,
Германії і Дагестану.
З привітальним словом пленарне засідання відкрили ректор ДДМА, д-р техн. наук, проф.
Віктор Ковальов і перший проректор ДДМА, канд. техн. наук,
проф. Анатолій Фесенко. У своїй
промові Анатолій Фесенко зазначив, що, нажаль, багато хто
з колег, спеціалістів у ливарному

до
збірника
конференції
і «Вісника ДДМА».
Головний металург ПрАТ
НКМЗ
Віталій
Злигорєв
у
своєму виступі розповів про
модернізацію підприємства та
зазначив, що випускники ДДМА
вносять величезний вклад у
розвиток заводу. У свою чергу,
зам. головного металурга ПрАТ
НКМЗ Едуард Засядько більш
детально торкнувся технологій,
що застосовуються в ливарному
виробництві заводу.

цю. А Ірина Бибік,
провідний інженер
ПАТ
ЕМСС,
у
своєму
докладі
про освоєння нових технологій у
литві поділилася
досягненнями заводу у литті деталей для суднобудівництва.
Робота конференції проходила за такими напрямами:
- Прогресивні технологічні
процеси отримання виливків
із металевих і неметалевих

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАНИЯ!
Профессия
преподавателя сочетает в себе
мудрость, креативность,
доброту и строгость. Вы
столько сил и труда вкладываете в процесс обучения, что порою у вас не
хватает времени даже
на себя и свою семью. Преподаватель – это слово
всегда звучит гордо, ведь
не каждый действитель-

но может называться им.
Ибо эта профессия подходит только самым стойким из нас.
Спасибо вам за вашу доброту, терпение, заботу
и понимание. Благодарим
за знания, которые вы нам
даете. Желаем вам счастья, здоровья, радости,
терпения и любящих студентов. С праздником!
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

ДДМА оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
(1 вакансія),
 завідувача кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень
(1 вакансія),
 доцента кафедри технології і обладнання ливарного виробництва
(1 вакансія).
 старшого викладача кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень
Документи від претендентів, які бажають прийняти участь у конкурсі, приймаються
до відділу кадрів ДДМА протягом 30 календарних днів із дня оголошення у газеті. З умовами
проведення конкурсу можна ознайомитись у відділі кадрів або на сайті ДДМА.

матеріалів;
- Перспективні формувальні
матеріали й суміші;
- Теорія структуроутворення
й кристалізації сплавів;
- Перспективні технології
модифікування,
легування
й зовнішніх впливів на рідкий
і кристалізований метал;
- Фізико-хімічні основи отримання металів і сплавів;
- Математичне, фізичне,
імітаційне
моделювання,
комп'ютерні та інформаційні
технології
в
ливарному
виробництві;
- Механізація й автоматизація
процесів ливарного виробництва;
- Перспективні методи контроля якості литва;
- Термічне оброблення
литих виробів;
- Менеджмент і економіка
ливарного виробництва;
- Екологічні проблеми ливарного виробництва;
Підготовка,
перепідготовка
та
підвищення
кваліфікації
кадрів для ливарної галузі
та суміжних галузей.
Учасники
конференції
відвідали екскурсії по ДДМА,
на ПрАТ НКМЗ, ПАТ ЕМСС
(м. Краматорськ), а також до
мальовничої Свято-Успенської
Лаври (м. Святогірськ).
Вікторія Лебединська

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КРАМАТОРСК!
В этом году Краматорск отмечал свой 149-й день рождения
и День машиностроителя 23 и 24
сентября. Праздничные концерты, различные акции и ярмарки,
выставки и многие другие мероприятия проводились в субботу
с самого утра и создали в Краматорске атмосферу праздника.
По уже сложившейся традиции, с самого утра на площади Мира проходили различные
флэш-мобы, конкурсы для детей
и взрослых, ярмарки, а вечером
состоялся праздничный концерт,
где краматорчан и гостей города
поздравили местные творческие
коллективы и приглашенные гости – популярные украинские
группы «Село и люди», «Без обмежень», «Табула Раса» и «Грибы».
Весь день царила необычайная атмосфера веселья, а музыка
подталкивала в пляс. Разнообразные аниматоры в костюмах всяче-

ских мультяшных персонажей радовали детей и, будем честны, и
взрослых тоже. Тысячи людей собрались на площади, дабы вместе
отметить день рождения своего
города и День машиностроителя.
Было организовано много палаток, где можно было порадовать
себя сладкой ватой, попкорном,
шашлыками и прочими вкусняш-

ками, а также разными безделушками и сувенирами.
«Вишенкой на праздничном
торте» и настоящим сюрпризом стало световое шоу на ДКиТ
НКМЗ, которое произвело фурор
среди жителей и гостей города.
На здание дворца проецировались планеты, иллюзии, различные орнаменты. Вот перед нами

предстала украинская хата, в
следующую секунду – это уже вылитый из металла монумент, а вот
по колоннам поползли плющи и
яркие цветы, оживающие от взмаха парящей волшебной бабочки!
В воскресенье праздник
продолжили традиционный мотокросс, выставки и ярмарки,
оживившие город. А вечером
на площади Мира всех ждала
концертная программа «Город
красивой мечты», с участием Тамерлана и Алены, кавер-группы
«Дебош»,украинскойпевицыАлёши
и творческих коллективов города.
Сколько эмоций, радости и
счастья было в глазах людей! Все,
кто умеют и не умеют петь, пели,
как никогда ранее, ведь это все
было по-настоящему. Уверены,
что эти дни запомнятся надолго!

Восхитительное проекционное шоу

Татьяна Ройбул,
Олег Волонтёров, Алина Бергий

Выступление певицы АЛЕШИ

Мотокросс

БЕГИ, ФОРРЕСТ, БЕГИ!
На прошлых выходных наш родной Краматорск отпраздновал свой
149-й день рождения. Одним из ярких
праздничных событий был Первый марафон «Наш Краматорск». Отметим, что в марафоне, который проходил 23 сентября,
приняли участие более 2500 спортсменов
из разных уголков Украины, а также студенческая команда ДГМА. Я и сам участвовал в забеге на 5 км.
Забег очень меня удивил: столько
людей – от мала до велика. Все участники достойны уважения, ведь не каждый
сможет пробежать такое расстояние. Они
подают пример младшему поколению,
и это очень важно.

Забеги были на разные дистанции:
- 42 км в личном зачете;
- 42 км – марафонская эстафета (не более 8 участников в 1 команде);
- 42 км на Кубок Машиностроителей –
марафонская эстафета (не более 8 участников в 1 команде);
- дистанция «полумарафон» (21 км);
- Кубок Защитников (участники и ветераны АТО, полиция, МЧС, СБУ и все, кто сохраняют покой и порядок в Краматорске);
- первый Кубок Школ;
- Кубок Студентов;
- детские забеги на 100 м;
- и изюминка – забег «Мамочки Краматорска»! – старт для людей

с инвалидностью.
Начало марафона: забег 5 км, 800
участников, аплодисменты и приободряющие выкрики всего города, сумасшедшая
поддержка. Честно, не ожидал. На всем
пути болельщики поддерживали бегунов,
и, дабы не разочаровать публику, я старался бежать еще быстрее, и, уверен, так было
у каждого бегуна. Были пункты, где раздавали воду. Бегуны настолько были увлечены забегом и желанием быть первым, что
пили воду на ходу. Это было незабываемое
чувство, когда ты пересекаешь финиш, а
позади тебя еще бегут люди. Спасибо организаторам марафона за такую атмосферу.
Каждый, кто пробежал свою дистан-

цию, получал медаль, а победители – еще
и денежное вознаграждение. Стоит отметить, что, несмотря на конкуренцию, во
время забегов на дистанциях царили хорошее настроение и дружеская атмосфера.
Благодаря этому проведение марафона
создало праздник не только для участников, но и для зрителей, пришедших поболеть за своих или же просто посмотреть.
Завершился марафон совместным исполнением Гимна Украины.
Те же, у кого по каким-то причинам не
получилось прийти на марафон, пропустили грандиозное мероприятие. В следующем году обязательно наверстайте.
Олег Волонтеров
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Золотая медаль на ІІ Всеукраинском
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

Гран-При на I Областном фестивале
детских и молодежных СМИ. 2002 г.

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!

У ці щедрі вересневі дні свій 65-річний
ювілей відзначає доктор технічних наук,
професор Ковалевській Сергій Вадимович.

Сергій Вадимович – видатна особа.
За його ініціативи зроблені вагомі внески
в розбудову Академії, становлення
її як передового технічного вишу. Важко
перелічити ті здобутки, які ним здійснені
в плані вдосконалення навчально-виховного процесу в КІІ–ДДМА. Зараз мало хто
в Академії уявляє наукову роботу зі школярами, майбутніми абітурієнтами ДДМА,
без Малої академії наук, яка була створена на кафедрі ТМ більше двадцяти років
тому. Наразі в МАН готують свої перші
наукові роботи діти з десяти міст Донецької
області. На початку третього тисячоліття на
кафедрі ТМ були започатковані дві новітні
спеціальності: «Менеджмент організацій»
і «Економічна кібернетика» (нині ІСПР). Кафедри, які сьогодні стали звичними для
кожного студента, колись були новими
та незвичними майже кожному. Тому за
їх створення й узявся Сергій Вадимович,
разом із колективом кафедри ТМ. Саме ці

спеціальності допомогли багатьом студентам розкрити свої можливості й ще більше
отримувати задоволення від навчання.
Сергій Вадимович постійно в пошуку
нових форм навчання. Відомі нині Програми – «3-2-1», «3-2-інженер», «Цільової
індивідуальної підготовки студентів», які
були започатковані ДДМА разом із НКМЗ
та іншими підприємствами регіону, свій
розвиток почали на кафедрі ТМ. Програма
3-2-1 двічі відзначалась Золотими медалями на Міжнародних виставках «Освіта
і кар’єра». Сергій Вадимович входив до складу науково-методичної комісії МОНУ за напрямом «Інженерна механіка», експертної
ради з механіки й транспорту ДАК України.
Наразі є членом секції наукової ради
МОНУ за фаховим напрямом «Інформатика
і кібернетика».
Великим є вклад Сергія Вадимовича в
розвиток науки. Багато ідей були втілені в
більше ніж восьмистах наукових роботах
і роботах його аспірантів. Багато сил він
приділяє магістрантам, які разом із ним
роблять свої перші дослідження. Так, ним
уперше в Україні започаткована робота
з удосконалення процесів механообробки з використанням нейромережевих
технологій. Більш п’ятнадцяти років тому
це було незвично для традиційних підходів
у механообробці і не завжди сприймалося серед колег. А на сьогодні ці технології
впроваджуються в процесах контролю й керування технологічними процесами.
Сергій
Вадимович
співпрацює
з провідними університетами України,
Польщі, Сербії, Хорватії, видавництвами
Сербії і США.
За багаторічну плідну роботу Сергій
Вадимович відзначався нагородами ДДМА
й МОН України.
Бажаємо Сергію Вадимовичу міцного
здоров’я і успіхів у творчій роботі.
Ректорат, профком
і медіа-група «Академія»

чергову гуртожитку № 1,
прибиральницю корпусу № 1,

Гарашко Ольгу Миколаївну,

Глушкову Світлану Олександрівну,

оператора РВВ,

ст. лаборанта кафедри ОПМ,

Касімова Ріната Ібрагімовича,
Михайлова Сергія Михайловича,

Пилипенко Володимира Борисовича,

інженера кафедри КІТ,
сторожа б/в «Тиша»,

Романенко Олександру Михайлівну,
прибиральницю корпусу № 2.
Смолдареву Ольгу Григорівну,

сторожа корпусу № 2,
прибиральницю корпусу № 6,

Цапкову Світлану Вікторівну,
Чаусову Валентину Анатоліївну,

прибиральницю гуртожитку № 2.

АЇНСЬКОГО
ДО ВСЕУКРЯ БІБЛІОТЕК
ДН

ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ БЛИЖЧЕ,
НІЖ ЗДАЄТЬСЯ
У ДДМА 20 і 21 вересня відбулися
лекції випускників фулбрайтівських програм на теми «Корпоративні міста та
соціальні трансформації в Україні та США
в індустріальну епоху» і «Права людини та
розбудова стійкості демократії». Володимир Куліков, історик, доцент Харківського
національного університету, дуже цікаво
розповів про мету створення, історію
та призначення корпоративних міст.
Цікавим моментом було те, що за при-

тя безпеки. Адже без дотримання і захисту
прав людини неможливі стабільність і розвиток суспільства.
Лектори легко зацікавили слухачів
тим, що крім презентації лекцій, вони ще
й ділились особистим досвідом участі в
програмі Fulbright. Олександра розповіла
про своє навчання за кордоном. За час
цієї подорожі вона відвідала багато нових
місць, поспілкувалася з людьми з різних
штатів і куточків світу та, найголовніше, от-

клади були взяті міста Донецької області:
Краматорськ, Горлівка, Єнакієве та Юзівка
(сучасний Донецьк).
Олександра Новічкова, старший
викладач кафедри політології КиєвоМогилянської
академії,
висвітлила
значимість прав людини і загальне понят-

римала багато нових знань та досвід.
Володимир Куліков ділився своїм
досвідом в організаційних моментах.
Розповів про оренду житла. Наприклад,
не обов’язково знімати цілу квартиру,
достатньо знайти кімнату. Це практикують не тільки американські студенти,

а
й
інші
мешканці
штатів. Вартість
оренди кімнати
варіюється
і
залежить
від
розташування
житла – близькості до метро, центру і ВНЗ.
Важливе питання, яке цікавило всіх
студентів – можливість отримувати
стипендію. За програмою Fulbright студент
отримує стипендію весь час навчання. Володимир Куліков зазначив, що стипендії
вистачає і на проживання і, навіть,
є можливість трохи грошей відкласти.
Програма
імені
Fulbright,
спонсорується урядом США, посідає чільне
місце у системі міжнародної освіти. Заохочена ідеєю взаємодії та взаєморозуміння й
уґрунтована на пізнанні та повазі до світу.
Програма діє у 155 країнах світу. За час її
існування в Україні – з 1992 року – близько 1000 українців навчалися, стажувалися,
проводили дослідження у США та чимало
американців викладали та займалися науковою працею в українських вищих навчальних закладах.
Для кого Fulbright, і як туди потрапити? Fulbright містить в собі чимало
програм, за яких ви можете навчатися,
викладати та займатися науковою роботою в США. Якщо вас зацікавила якась
із програм, і вона вам підходить, починайте готуватися. Відмітимо, що знання
англійської мови обов’язкове. Зазвичай
це вище середнього. Вам потрібно заповнити анкету на сайті програми для участі
в конкурсі.
Аліна Бергій, Дар’я Авраменко

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА VISBY

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ И ГАЗЕТА «АКАДЕМІЯ»
СЕРДЕЧНО ВІТАЮТЬ ЮВІЛЯРІВ ВЕРЕСНЯ

Гавришко Ларису Олексіївну,
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Ще
одна
освітня
програма,
яка зможе вас зацікавити, – Visby.
Мета
стипендіальної
програми
Visby Programme – створити науковий дослідний регіон, з центром у
Балтійському морі, який буде складатися з країн східного партнерства ЄС.
Адмініструванням стипендіальної програми Visby займається Шведський
Інститут. Програма Visby була спеціально
розроблена для поліпшення академічних
обмінів і співробітництва між Швецією та
іншими країнами.
Гранти
розбиті
за
трьома
категоріями: наукові проекти і мережі,
індивідуальні стипендії та стипендії для
короткострокових стажувань.
До першої групи належать гранти,
що виділяються на стимулювання довгострокового співробітництва між закладами вищої освіти.

Пріоритет віддається тим проектам, що можуть внести вклад в розвиток економічних і політичних реформ
регіонів, обраних для участі в програмі,
а також принести значну користь
академічній освіті.
Індивідуальні стипендії виділяються
студентам і вченим, які бажають навчатися або займатися дослідницькою роботою в одному зі шведських університетів
або університетських коледжів. Обмежень по тому, на яку ступінь вищої освіти
хоче вступити претендент, не існує. Подавати заявку можна як на навчання на бакалаврських та магістерських програмах,
так і в аспірантуру за умови, що навчання
має тривати за тією ж спеціальністю.
Претендувати на стипендію в рамках програми Visby Programme, можуть
студенти виключно з Білорусі, Молдови,
України, Грузії, Вірменії, Азербайджану.

Вимоги
до
кандидатів. В першу чергу кандидати подають заявку зарахування
в Swedish Institute
(крайній термін – 16 січня). Оплачують
вступний внесок (крайній термін – 1 лютого). Крім заявки необхідно відправити
на розгляд такі документи: мотиваційний
лист, рекомендаційний лист, резюме
європейського формату (без фотографії).
Перевага віддається кандидатам, які
мають лідерські здібності та високі
інтелектуальні здібності.
Найголовніше, не треба боятися
брати участь в освітніх програмах, адже
страх стане завадою на шляху до отримання закордонної освіти і в подальшому
ви будете шкодувати, що не скористалися можливістю.

БІНАРНИЙ КОД ЧИ ДРУК

Тридцятого вересня в Україні відмічають Всеукраїнський день бібліотеки.
Вітаємо всіх працівників бібліотеки з їх професійним святом та бажаємо й надалі
допомагати студентам шукати потрібну інформацію та книги. Будьте завжди такими привітними та енергійними! Дякуємо за вашу працю!
Напередодні свята ми відвідали наш колодязь знань та поспілкувалися
з бібліотекарями. Працівники бібліотеки ДДМА люб’язно розповіли нам про її історію
та перспективи розвитку.
Бібліотека КІІ-ДДМА почала статусом найбільшої бібліотеки
свою роботу в 1953 році з двома- Донецької області. Працівники
стами примірниками навчальної бібліотеки полюбляють свою спралітератури та персоналом, який ву та ставляться до неї з повагою.
складався всього з трьох осіб. Більшість наших бібліотекарів
У березні 1983 року директором мріяли працювати з книгами з дибібліотеки була призначена Жанна тинства, деякі з них навіть вважали,
Іванівна Коробка, яка на сьогодні
має стаж роботи вже 56 років,
з яких 34 – на посаді директора
бібліотеки. Це людина, завдяки
якій бібліотека нашої Академії
стала такою прекрасною, якою
ми її знаємо зараз. І Академія
безмежно вдячна їй за цей вклад.
На теперішній час бібліотека
нараховує
більше
половини
мільйона
примірників
різноманітної
літератури: Раритетні видання словників
навчальної, наукової, художньої
та періодичних видань. Наша що бібліотекарем може бути тільки
бібліотека
може
похвалитися та людина, яка прочитала всі книж-

ки. Можна сказати, що бібліотекар –
це покликання, тому що бібліотека
– це цілий світ, який немов зібраний
з безлічі паралельних маленьких
вимірів, за яким потрібен догляд та
постійна підтримка порядку та чистоти. Тому можна бути впевненим,
що наша бібліотека – це те місце, де
вам будуть завжди раді та допоможуть знайти саме те, що потрібно.
У наш час людей у читальному залі значно поменшало. Це
відбувається через стрімкий розвиток Інтернету, завдяки чому
багато інформації та електронних
варіантів примірників книжок
можна переглянути і завантажити
на різноманітні електронні носії,
не виходячи з кімнати. А раніше
студенти стояли в чергах до читальних залів, бо й місця в залі,
і книжок на всіх охочих не виста-

чало. Тому, щоб полегшити життя
читачам, у бібліотеках власноруч
почали створювати цілі електронні
бази з книжками та підручниками,
що є в наявності. До речі, у базі
бібліотеки нашої Академії зараз
знаходиться 367 примірників
книжок. Для того щоб посприяти самостійній роботі студентів
та задовольнити їх інформаційні
потреби, було організовано електронний читальній зал, який
відкриває для студентів двері до
методичних матеріалів кафедр
та інших електронних повнотекстових посібників та літератури,
а також вільний доступ до інтернетресурсів для самостійного пошуку потрібної інформації. На
допомогу в пошуках прийде
спеціальний путівник з посиланнями на сайти, де може знаходитися та чи інша інформація, документи та багато чого іншого.
Варто відзначити, що крім своїх
прямих обов'язків, бібліотека
бере активну участь у культурновиховній роботі нашого вишу:
проведенні літературних вечорів,
виставках
нової
літератури
і різних літературних добірках,

Почтовые ящики газеты «Академия» находятся во всех корпусах на стендах информации

Святе святих бібліотеки – книжкове сховище
у конференціях та інших масових
заходах.
Книжкові
та
електронні
бібліотеки мають свої слабкі та
сильні сторони. За допомогою
електронних бібліотек ви, навіть
лежачи на ліжку в гуртожитку чи
вдома, маєте доступ до електронної
бази знать. Інформацію, завантажену з такої бібліотеки, можна
зберігати, обробляти та оперувати нею на будь-яких портативних
носіях. Але у такої бібліотеки неначе немає душі, вона начебто хо-

Телефон 41-81-20

лодний бінарний код. У звичайній
книжковій бібліотеці ситуація кардинально інша. Пошук потрібної
інформації бере набагато більше
часу, а також потребує вашої
присутності. Але коли береш до
рук паперову книгу, ти відчуваєш
її своїми руками, запах її сторінок,
дотик до них. І сама атмосфера в
читальній залі надихає до роботи
з книгами та читання.
Микита Забродський

Гран-При на XII Международном открытом
фестивале молодежных СМИ. 2013 г.
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САМЫЙ БОЛЬШОЙ СЕРИЙНЫЙ 3D-ПРИНТЕР С ОБЛАЧНЫМ
СЕРВИСОМ В УКРАИНЕ – ИЗ КРАМАТОРСКА!
В Киеве 12–13 сентября проходила крупнейшая выставка-конференция «Схiд-Експо – 2017» в поддержку малого и среднего
бизнеса восточного региона Украины. Среди участников такого масштабного
события
Краматорская
компания 3D farm представила на выставке самый
большой в Украине серийный 3D-принтер, который
позволяет печатать объекты любой сложности по
FDM-технологии. Отметим,
что все сотрудники компании – выпускники нашей
Академии, которые продолжают обучение в аспи-

рантуре или преподают в вузе.
Разработчиком
крупногабаритного прогрессивного обо-

рудования, представленного на
выставке, является аспирант кафедры КМСИТ Богдан Тристан.
Никита
Еремин,
представитель компании и ассистент
кафедры КИТ, является одним из разработчиков облачного сервиса для
создания кластеров
производственного оборудования.
С помощью этого
сервиса
можно
осуществлять контроль и диагностику процесса производства, находясь

удаленно от оборудования. Знакомила посетителей стенда с принципом работы и возможностями
новейшего оборудования Маргарита Тристан, аспирант кафедры
ТОЛП.
Иностранные гости выставки
не раз отмечали команду наших
специалистов как самую перспективную, двигающуюся в самом
правильном направлении развития инженерии в Украине. По
словам организаторов выставкиконференции, компания показала
высокий уровень подготовки. Желаем команде 3D farm в дальнейшем стремительных успехов!
Маргарита Тренкина

МЕНЕДЖЕРЫ: 1-Й VS 5-Й
По традиции, в Академии проходят встречи студентов 1 и 5-го
курсов специальности, дабы сдружить первокурсников, познакомить
их с преподавателями кафедры

и чтобы пятикурсники поделились
своим опытом и передали «студенческий дух».
Такая дружеская встреча 1 и
5-го курсов специальности «Менед-

жмент и администрирование» состоялась 27 сентября. При организации мероприятия преподаватели
кафедры волновались, наверное,
больше, чем студенты, но все прошло замечательно. Первокурсники
показали себя как активные, молодые, задорные, красивые, умные,
креативные ребята! Старшекурсники – «БОГИ», как видно на одном из
фото, точно оправдали это звание
– размеренные, организованные,
продуманные, немного с ленцой.
Встреча проходила в виде заданий, направленных на сплочение
и образование командного духа.
Студенты преодолели спортивные преграды, попробовали себя
в роли художников и фотографов,
блеснули своим интеллектом и актерским мастерством. Все эти задания сплотили между собой не только студентов, но и преподавателей.

Как и задумывалось, было весело,
ярко, вкусно и жарко! В общем, победила дружба, что подтвердило
наше замечательное жюри.
От лица коллектива кафедры
«Менеджмент» выражаем огромную благодарность всем членам
жюри: Бывшеву Роману Александровичу, Шашко Виктории Александровне и Кулеш Виктории Сергеевне – за то, что нашли время
и провели с нами эту встречу. Отдельное спасибо кураторам групп:
Бывшевой Ладе Алексеевне, Болотиной Евгении Валериевне, Шубной Елене Васильевне – за организованных и активных студентов.
Ну и, конечно же, огромное спасибо всем студентам 1 и 5-го курсов –
ВЫ ЛУЧШИЕ!
Марина Рябченко,
старший лаборант кафедры
менеджмента

CS50 КАК ОСНОВА IT-ОБРАЗОВАНИЯ
Будучи студентом старших курсов ДГМА, я понял, что мне нравится обучать других людей тому, в чем я имею достаточно знаний – в ряде IT областей.
В этом году я начал более-менее серьезно заниматься образовательной деятельностью. Работая в редакции медиа-группы «Академия», обучаю новичков основам
журналистики и создания медиа-контента. Постепенно я начал вливаться в образовательную сферу. И вот следующая ступенька в моем образовательном портфолио
– гарвардские курсы по программированию CS50 (Computer Science).
Данный курс я преподаю с марта 2017 года, уже успел выпустить
1 группу и вскоре буду брать вторую. Результаты работы очень
вдохновляют, и мне хочется, чтобы
больше людей получило от нее максимальную пользу.
Курс длится 4 месяца, поделен
на учебные модули, которые удобно делить по неделям (1 модуль на
неделю или даже на две). Все обучающие материалы собраны на одном сайте с удобными разделами:
видео-лекции, текстовые лекции,
задачи и другие материалы по занятиям. К каждой видео-лекции идут
субтитры и возможность совмещать видео с лектором и экраном
его проектора. Текстовые лекции

повторяют видео в более сжатой
форме. Задачи же позволяют проконтролировать себя и закрепить
знания. К каждой задаче идет подробное описание и мини-видео со

вводной информацией. Все 4 месяца 2 раза в неделю происходят
вечерние собрания, где я рассказываю о текущей теме и помогаю разобраться со сложными задачами.

Полное прохождение курса
предполагает освоение навыков
работы с языками программирования C, PHP, HTML, CSS, JavaScript.
Также рассматриваются вопросы
сортировки, шифрования и хеширования, сетевых технологий и
принципов командного ведения
проектов.
Вообще, моя основная задача
как ментора не «научить», а «помочь учиться». Ведь все учебные
материалы и так доступны – бери
и учись! Ну, а я лишь помогу не потеряться в куче новых знаний и не
увязнуть в сложных задачах.
К слову, CS50 – базовый курс,
открывающий путь к обучению другим, более продвинутым и сложным курсам. И да – они полностью
доступны для самостоятельного обучения. Поэтому дерзайте, учитесь
и узнавайте новое!
P.S. Начать свой путь в IT можно
здесь: cs50.net.
P.P.S. Ну, или обратиться ко мне
можно: ponomarovmax@gmail.com
Максим Пономарев

ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ – ЗНАЙДИ
СОБІ РОБОТУ!
У ДДМА 20 вересня пройшов
Ярмарок вакансій, на який з'їхалися
представники підприємств із Краматорська, Слов’янська, Лимана та
інших міст Донецької області для
комунікації роботодавців та людей, які шукають роботу. Ярмарок
вакансій у нашому виші проходить
щороку, бо це унікальна нагода
знайти роботу ще на випускному
курсі ВНЗ.
Цього року Ярмарок відвідала
велика кількість людей: це й студенти, і шукачі робочих місць,
які змогли поспілкуватися безпосередньо з представниками
підприємств, дізнатися про доступні
вакансії, вимоги, що ставляться
підприємствами та організаціями
до претендентів, та заробітну плату.
На Ярмарку презентували свої

ЩО ПОЧИТАТИ

«ПОРОДА» ПРЕДСТАВЛЯЄ
ЛІТЕРАТУРНИЙ ДОНБАС

У рамках акції «Книжка на
Схід» 21 вересня в ДДМА відбулася
презентація книги «Порода». Її
презентували учасник проекту
Станіслав Федорчук і один з авторів
– Дмитро Білий. Поштовхом до написання антології стало прагнення змінити думку людей Західної і
Центральної України про її східну
частину. Як зазначив Дмитро Білий,
в Україні перше, що спадає на думку
про Донбас, – це шахти, заводи, важка промисловість. А після трудової
зміни всі розходяться по домівках,
співають пісню: «В чистом небе донецком…»
Колектив, який працював над
цією книгою, насамперед хотів показати альтернативу, змістову й
естетичну, принаймні в літературі.
Автори вибрали таку назву антології
не випадково. Це й мінерал, і генетична відмінність громади людей.
Назва книги й твори, які ввійшли
в антологію, представлять людей
Донбасу з іншого, творчого боку,
може, і не зовсім відомого в Україні.
Обкладинкою книги «Порода» стала
робота художника Петра Антипа
«Скіф і амазонка».
Антологія
українських
письменників Донбасу включає в
себе прозу, поезію, драматургічну
лірику. Вона складається з творів
63 письменників, які безпосеред-

ПОЧАТОК ГОЛОКОСТУ В УКРАЇНІ
Перша згадка про Бабин Яр
була зафіксована в 1401 році, коли
володарка цієї землі, баба-шинкарка, продала її Домініканському монастирю. Але урочище під Києвом
отримало всесвітню відомість
під час Другої світової війни, як
місце масових розстрілів євреїв
у 1941–1943 рр.
Зараз складно знайти людину, яка б не знала про жахливі
події Другої світової війни. Як
відомо,
німецько-фашистські
загарбники намагалися винищити всі неарійські нації. Особливому впливу такої політики
піддавалися євреї та цигани. Хто
міг уявити, що селище біля Києва
стане відправною точкою Голокосту в Україні?
Усі передумови винищення
почалися ще 19 вересня, коли до
Києва увійшли німецько-фашистські
окупанти, а Рейхстаг видав директиву щодо заходів «остаточного

вирішення єврейського питання
в Європі». Непрямою причиною
вбивств єврейського населення стали вибухи на Хрещатику, здійснені
24 вересня 1941 року. Таким чином,
26 вересня було визначене місце
знищення євреїв – Бабин Яр. Розра-

ховано було все, і по місту розклеїли
оголошення, які повідомляли про
місце збору й покарання «неслухняним» євреям. У той же час пішли
чутки про «евакуацію» єврейського
населення. Уранці, у нескінченному

потоці людей, можна було зустріти
жінок, старих людей, дітей, підлітків,
інвалідів і немічних. Дорога смерті
закінчилася в районі, оточеному колючим дротом і поліцією.
Можливості повернутися вже не
було… І саме 29 вересня нацисти
розстріляли близько 22 тисяч безневинних людей, а кого не встигли
винищити, тримали в полоні й наступного дня вбивали в Бабиному
Яру. Вже 12 жовтня кількість жертв
перевищила 51 тисячу. Хвиля
розстрілу тривала півтора місяці. Загалом у Бабиному Ярі знайшли свою
смерть близько 100 тисяч людей.
Україна пам’ятає ті страшні
події – щороку 29 вересня наша
країна вшановує пам’ять загиблих
у Бабиному Яру. З кожним роком
біля пам’ятників з’являється більше
квітів, а на підвіконнях можна побачити свічки.
Марина Трегубова

E-mail: gazeta@dgma.donetsk.ua

підприємства представники ПрАТ
НКМЗ, ПАТ СКМЗ, ПАТ КЗВВ, ПАТ
ЕМСС, ПрАТ КЗМК, ТОВ КМПЗ, ТОВ
«Краматорський
феросплавний
завод» та інші, а також Донецький
центр професійно-технічної освіти.
Захід привернув увагу багатьох
студентів-старшокурсників
та випускників інших вишів. Один
із відвідувачів розповів, що прийшов на Ярмарок отримати поради
з працевлаштування й дізнатися
про доступні вакансії. Завдяки цьому заходу він поспілкувався з багатьма спеціалістами та знайшов
для себе декілька варіантів роботи.
Узагалі, більш ніж половина
відвідувачів отримали професійну
консультацію і обмінялися контактами з роботодавцями.
Любов Трифонова

ньо, тісно пов’язані з Донбасом.
Ці автори родом з Донеччини та
Луганщини. До антології увійшли
письменники різних поколінь
і різної письменницької репутації –
молодь, старше покоління, класики
та перспективні автори. «Порода» –
книга, яку можна поділити на три частини: перша частина складається з
робот класиків, друга – твори сучасних українських письменників, третя – роботи авторів з інших країн, які
висвітлили проблеми Донбасу.
У рамках акції половина
примірників безкоштовно потраплять до бібліотек по всій
Україні. Автори подарували один
примірник бібліотеці ДДМА.
София Павлова

ВОЙНА И МИР. ПИСЬМА

ОКНО НА ВОЙНУ (ЭССЕ)
Что вы видите, подходя к окну?
Кто-то увидит там красивый пейзаж
с туманным рассветом или с пылающим закатом, бескрайним морем
или стремительной рекой, дремучим лесом или бескрайним полем,
а кто-то – каменные джунгли города. Вид из окна преследует нас с
самого детства и не покидает наши
воспоминания до самой старости.
Даже находясь вдалеке от дома, мы
начинаем вспоминать свой родной
город. Его парки, улочки, уютные
домики – это все всплывает в нашей
памяти.
Из моего окна видно войну.
Посмотрев в него, можно увидеть небольшой городок, который
за последние два-три года превратился в руину, но, несмотря
на нескончаемые обстрелы, он не
перестает бороться за своё суще-

Сайты: http://www.dgma.donetsk.ua/publish/np/,

ствование на этой земле.
Но самое главное – в этом
городе остались люди. Неважно, какие они – старые
или молодые, мужчины или
женщины, добрые или злые.
Они любят свой родной город всем своим сердцем. В городке
появился страх, но также в нем появилась вера. Люди верят, что город
сможет снова ожить, в нем появится
смех, а война забудется, как страшный сон. Война объединила еще
недавно незнакомых людей в одну
большую семью.
Грустно осознавать, что некоторым людям, у которых за окнами
тишина и счастье, иногда не хватает
понимания, человечности и сострадания. Но ведь война – это не видеоролик в Интернете или репортаж
по «ящику». Когда ты смотришь
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и знаешь, что там через минуту, две,
час или день могут умереть люди, то
становится жутко и страшно, что это
может быть кто-то из твоих родных,
соседей, школьных друзей или просто людей, которых ты когда-то видел просто прохожими.
Окна видят очень много, от них
сложно что-то скрыть. И какой бы
вид не был из вашего окна, цените
то, что имеете, ведь завтра все может рухнуть как карточный домик,
и все, что у вас останется, – это воспоминания.
Дарья Имрат

4
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»: ЧЕМПИОНАТ ПЕРВОГО КУРСА
27 сентября в ДГМА в 18-й раз состоялся очередной чемпионат по игре
«Что? Где? Когда?» среди студентов
первого курса. Померяться силой интеллекта пришли 17 команд нового
набора (это рекорд за последние семь
лет: после 23 команд в 2010 году обычно приходило 11–13).
Из пятнадцати заданных вопросов
два оказались «крепкими орешками»
для знатоков: никто не догадался, что
футбольный матч «Зенит» – «Ростов»
сверху напоминает флаг Украины
(форма «Зенита» – синяя, а «Ростова»
– желтая) и что генерал Скобелев, возвращаясь с русско-турецкой войны
через город Галац, приказал найти и
уничтожить там могилу Мазепы. Также

в категорию «сложных» попали вопросы о том, когда отмечается День сурка
(2 февраля); кто из организаторов похорон Пушкина рисовал похоронную
процессию на рукописи своей повести
(Пушкин Александр Сергеевич на похоронах своего дяди Василия Львовича,
повесть – «Гробовщик»); какими станут
различия между северянами и южанами, согласно известной речи Авраама
Линкольна (унесёнными ветром); какая
птица упоминается в известной формуле для запоминания цветов радуги, причем как в русском, так и в белорусском
вариантах (фазан); древнее название
какого города на самом деле должно
переводиться не с латыни – «город света», а с кельтского – «болото» (Лютеция

Чемпионы ДГМА – 2017
Место

Группа

Факультет

Число
ответов

Рейтинг
вопросов

1

СА+ИСТ-17-1

ФАМИТ

10

98

2

Мн-17-1

ФЭМ

7

56

3

СА-17т

ФАМИТ

7

53

4

Уч-17-1

ФЭМ

6

39

5

ЭП-17-1

ФЭМ

5

39

6

ЭСА-17-1

ФАМИТ

5

35

7

ФК+ПТ-17-1 (Ахитарова)

ФЭМ

5

31

8

ФК+ПТ-17-1 (Ткаченко)

ФЭМ

5

28

9

КН-17т

ФАМИТ

5

26

10

ПМ-17-2т

ФИТО

4

27

Все призеры чемпионата
– прежнее название Парижа); а также
кого стали бояться американцы из-за
того, что посмотрели «Оно» (клоунов).
В то же время большинство команд
без труда назвали боксера, повторившего действие одного из сурков 2 февраля (Майк Тайсон); «лишнюю», по словам британского премьер-министра
Ллойд Джорджа, букву при записи лучшей революции (Р); имя девушки в скороговорках на произнесение шипящих
букв в русском, английском и французском языках (Саша); день и месяц премьеры одного из фильмов про Джеймса Бонда (7.07); а также скандальный
танец, принесший одному из футболистов желтую карточку (тверк). И примерно пополам разделили команды
вопросы о том, кто теряется и уходит,
если лечь лицом к краю кровати, слегка
подогнув колени, и накрыться одеялом
с головой (серенький волчок; неожиданная версия одной из команд: муж), и
как назывался скромный голубенький
цветок, которого богиня Флора, раздавая имена разным растениям, сначала
не заметила (незабудка).
Звание чемпиона-2017 завоевала
команда группы СА-17-1, правильно
ответив на 10 вопросов (в том числе –
про День сурка и унесённых ветром).
На «экваторе» соревнования вперед
вырвались знатоки из ЭСА-17-1, единственными ответившие на вопрос о
Пушкине, однако в итоге они опустились с 5 ответами на 6-е место. Почти
до последнего на первое место претендовали лучшие знатоки из групп
ускоренного обучения – СА-17т (с ответом на вопрос о фазане), но незнание

фильмов ужасов и голубеньких цветков
переместило их с 7 ответами на 3-е место. А условный приз «За волю к победе» вполне мог быть вручен команде
группы Мн-17-1: правильные ответы на
последние два вопроса (а также знание
латыни и кельтов) подняло их с потенциального 6-го места сразу на 2-е!
Анализ итоговой таблицы и ее
сравнение с итогами прошлых лет позволяет сделать несколько интересных выводов. Традиционно самыми
интеллектуальными остаются специальности кафедры интеллектуальных
систем принятия решений: всегда как
минимум одна их команда становилась
призером, а теперь они заняли и 1-е, и
3-е места. В то же время неофициальное звание «самого интеллектуального факультета» впервые перешло от
ФАМИТа к ФЭМу, по какой бы формуле
его ни вычислять (пять мест в десятке
лучших – это серьезный показатель). И
впервые за последние несколько лет
в борьбу включились команды ФИТО,
при этом одна вошла в десятку лучших.
Наряду с 17 командами первокурсников, в турнире принимали участие
три внеконкурсные команды – чемпионы и призеры прошлых лет (чемпионы
2013 и 2016, бронзовые призеры 2015).
Итоги показали, что лучшая из них с 9
ответами стала бы теперь второй, а две
с 5 ответами не поднялись бы выше
6-го места. До следующих интеллектуальных встреч!
Александр Мельников,
президент Клуба
интеллектуальных игр ДГМА

СПОРТ

КОМАНДА ДГМА СТАЛА ЧЕМПИОНОМ
19–20 сентября на СК «Блюминг» проводились соревнования по футболу чемпионата Донецкой области по футболу среди
студентов вузов III–IV уровней
аккредитации.
В соревнованиях приняли
участие четыре команды: ДГМА
(г. Краматорск), ДонНМУ (г. Лиман); ДГПУ (г. Славянск), ДонНТУ
(г. Покровск).
В первый день были проведены
полуфинальные
игры.
Первая игра состоялась между
ДГМА и ДонНМУ и закончилась
со счетом 5:3. Вторая игра, между
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ДГПУ и ДонНТУ, завершилось
со счетом 3:1.
Во второй день проводились
игры за третье место и финал. В игре
за 3-е место встречались команды
ДонНТУ и ДонНМУ. Встреча проходила в упорной борьбе, лишь на
последних минутах матча студенты
ДонНТУ сумели забить гол в ворота
ДонНМУ, который и принес команде
ДонНТУ 3-е место. Результат игры 1:0
в пользу ДонНТУ.
В финале встречались ДГМА и
ДГПУ. Игра обещала быть интересной, что в конечном итоге и подтвердилось на игровом поле. Игроки
команды ДГМА с первых минут игры
завладели инициативой в центре

поля, и это принесло свои плоды:
на 15-й минуте Герман Хоружий
(Мн17-1) открыл счет. После этого
команда ДГМА вела игру на контратаках, и это привело ко второму взятию ворот соперника на 35-й минуте,
гол забил Эдуард Устинов (ИТ16-2).
А во втором тайме Денис Устинов
(ИТ16-2) забил 3-й и последний
гол в этой игре. Результат игры 3:0
в пользу ДГМА.
Герман
Хоружий
(Мн17-1)
по итогам соревнований признан
лучшим игроком чемпионата.
Александр Ермоленко,
тренер сборной команды ДГМА
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ПЕРШІСТЬ З
НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ
До Дня машинобудівника та до Дня міста серед
учнів загальноосвітніх шкіл Краматорська 22 вересня в ДДМА пройшла відкрита першість
з настільного тенісу. Захід проводився з метою розвитку й популяризації настільного
тенісу та підвищення рівня спортивної
майстерності збірної команди ДДМА.
У змаганнях з настільного тенісу взяли участь хлопці та дівчата 5–11-х класів із
ЗОШ № 5, 9, 19, 22, 25, 35 та учні з Дружківки.
Змагання проводилися в особистому
розряді по колу. Усього в змаганнях узяли
участь 27 школярів.
За підсумками першості були виявлені
переможці.
Серед молодшої категорії (хлопці)
міста розташувалися в наступному порядку:
1-е місце – Володимир Пристинський
(ЗОШ № 35);
2-е місце – Андрій Попов (м. Дружківка).
Серед середньої категорії (дівчата) міста
розташувалися в наступному порядку:
1-е місце – Еліна Пристинська (ЗОШ № 35);
2-е місце – Ксенія Мушкіна (м. Дружківка);
3-е місце – Анастасія Бакаєва (ЗОШ № 5).
Фото: В. Медведев,
В. Лебединская, М. Пономарев
Литературные корректоры:
Е. Дудченко, В. Лебединская
Верстка и компьютерный набор:
В. Лебединская, Д. Авраменко
Над номером работали:
В. Лебединская, Р. Мацюк,
А. Левковская, Т. Ройбул
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УМНИКИ И УМНИЦЫ

«ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?»
Ответы на вопросы из прошлого
номера.
Вопрос 1. Хорошо известно, что Джордан играл за «Чикаго Буллз». Менее известно, что Джордан болеет за футбольные клубы «Челси», «Милан» и киевское
«Динамо». Какую фамилию мы пропустили в тексте этого вопроса?
Ответ: Шевченко.
Комментарий: старшего сына Андрея
Шевченко зовут Джордан; по признанию
Андрея, сын болеет за клубы, в которых
играл отец. А Майкл Джордан, конечно,
играл за баскетбольный клуб «Чикаго
Буллз».
Автор: Игорь Волобуев, Житомир.
Вопрос 2. После терактов в Париже
ироничный Павел Дуров предложил запретить не мессенджеры, а ИХ – ведь с
ИХ помощью общаются террористы. По
словам Ашота Наданяна, ОНИ – как телефонные звонки: входящие бесплатны,
но за исходящие обычно надо платить.
Назовите ИХ одним словом.
Ответ: слова.
Комментарий: в качестве ответной
меры противодействия терроризму
спецслужбы в разных странах пытаются
либо запретить различные мессенджеры,
либо ограничить их работу.
Автор: Антон Ходоренко, Харьков.
Вопрос 3. По мнению персонажа Макса Фрая, «из всех языков, на которых боги
разговаривают с людьми, ОНА – самый
простой и внятный. Единственный, который все понимают». По мнению персонажа Тома Роббинса, «ЕЙ следует либо
радоваться, либо вообще не замечать».
Назовите ЕЁ.
Ответ: погода.
Автор: Дмитрий Башук, Харьков.
Продолжаем публиковать вопросы
второго этапа синхронного чемпионата Украины по игре «Что? Где? Когда?»
сезона 2016–17 гг. (турнир команд второй лиги).
Вопрос 1. На одной карикатуре старенький волк называет зайца двумя словами, начинающимися на одну и ту же
букву. Напишите эти два слова.
Вопрос 2. Распространению этой деятельности поспособствовало взятие
города Майнца герцогом Нассауским.
С 1466 года Кёльн, с 1468 года Аугсбург,
с 1470 года Нюрнберг – вот лишь немногие места, где стали работать люди, которых называли «дети ...». Кого?
Вопрос 3. Автор одной из рецензий на
фильм, вышедший на экраны в 2014 году,
использует слово «менестрель». А вот в
статье английской «Википедии» об этом
фильме вместо слова «менестрель» используются два слова, начинающиеся на
одну и ту же букву. О каком фильме идет
речь?
Александр Мельников,
президент Клуба
интеллектуальных игр ДГМА

Серед старшої категорії (хлопці) міста розташувалися в наступному порядку:
1-е місце – Олег Реготун (м. Дружківка);
2-е місце – Рувін Шокун (ЗОШ № 19);
3-е місце – Микита Пророків (ЗОШ № 19).
За підсумками змагань переможці були
відзначені дипломами. Головний суддя – доцент кафедри фізичного виховання й спорту
Долинний Ю.О.
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