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Академія – один із двох 
вишів Донецької області, які от-
римали доступ одразу до двох 
міжнародних наукових баз даних 
за кошти держбюджету. Загалом 
МОН забезпечило підключення 
понад 100 українських вишів 
та наукових установ. Зокрема,  

68 закладів отримали доступ до 
бази Scopus, а 64 – до Web of 
Science. Зауважимо, що до списку 
увійшли ще деякі виші Донецької 
області, але вони отримали до-
ступ тільки до однієї з баз.

«В Україні досі лише одиниці 
з найбільших ВНЗ могли дозво-
лити собі доступ до цих ресурсів 
власним коштом. МОН вирішило 
змінити цю ситуацію і фінансово 
підтримати централізовану пе-

редплату, щоб дати змогу яко-
мога більшій кількості вчених 
користуватися такими базами 
даних. Найпопулярнішими в на-
уковому світі є Web of Science та 
Scopus, які стали не просто база-
ми наукових видань і публікацій, 
а інформаційними платформа-

ми, які мають багато додаткових 
корисних аналітичних сервісів. 
Це дійсно потрібні науковцям 
якісні ресурси пошуку та аналізу 
інформації», – розповів директор 
департаменту науково-технічного 
розвитку МОН Дмитро Чеберкус.

Відбір проходив на конкурсній 
основі за трьома критеріями:

- кількість наукових публікацій 
у Scopus та Web of Science (певною 
мірою характеризує якість науко-

вих результатів у зрозумілому для 
світового наукового товариства 
форматі);

- кількість наукових та науково-
педагогічних працівників 
(характеризує масштаб закладу);

- обсяг залучених на наукові 
дослідження і розробки 

фінансових ресурсів (найбільш 
узагальнено характеризує 
активність і мотивацію до наукової 
діяльності колективу закладу). 

Сума балів, одержаних за цими 
критеріями, визначила загальний 
рейтинг закладу з максимальною 
оцінкою в 30 балів. Тим закладам, 
що одержали 15 балів і більше, а 
таких було 29, – надано доступ до 
обох баз даних. 74 ВНЗ одержали 
доступ до однієї з двох баз.

Тепер студенти, аспіранти, 
науковці й науково-педагогічні 
працівники нашої Академії за до-
помогою цих ресурсів зможуть 
більш активно розвивати свої 
наукові дослідження й зробити 
значний внесок в науку нашого 
вишу й України в цілому.

У майбутньому ми очікуємо 
проведення семінарів і тренінгів, 
які на прохання МОН погодилися 
провести компанії-постачальники 
послуг Elsevier (Scopus) та Clarivate 
Analytics (Web of Science). На них 
йтиметься про те, як підвищити 
публікаційну активність та якість 
наукових статей, шукати наукові 
видання для публікацій, планува-
ти наукову кар’єру.

Вікторія Лебединська

9 листопада відзначається День 
писемності та мови. Традиційно, у цей 
день покладають квіти до пам’ятника 
Несторові Літописцю, відзначають 
найкращих популяризаторів 
українського слова, заохочують ви-
давництва, які випускають літературу 
українською мовою, проводять 
регіональні тематичні конкурси.

Напередодні свята в актовому 
залі ДДМА відбулася зустріч із за-
служеним працівником освіти Олек-
сандром Авраменком. Олександр 
Авраменко – доцент Київського 
університету імені Бориса Грінченка, 
завідуючий кафедрою гуманітарних 
дисциплін Технічного ліцею 
НТР «КПІ», теле- та радіоведучий 
мовної рубрики «Експрес-урок» 
на телеканалі «1+1», автор понад 
п'ятдесяти підручників та посібників 
із української мови й літератури, 
очільник робочої групи з розробки 
програм ЗНО з української мови та 
літератури, упорядник посібників 
для проведення ДПА в 9-му класі, 
посібників для підготовки до ЗНО 
з української мови в 11-му класі, 
автор унікального самовчителя 
«Українська за 20 уроків» (2014), 
«Українська за 20 уроків» (2016), 
голос Всеукраїнського диктанту 
національної єдності.

На зустрічі були присутні вчителі, 
учні та студенти з усієї Донецької 
області. 

Присутніх зі святом привітав 
ректор Академії Віктор Ковальов. У 
своєму виступі він зауважив, що з 
цього року першокурсники Академії 
навчаються виключно українською, 
а з наступного року перейдуть на 
навчання державною мовою сту-
денти всіх курсів. Також ректор за-
кликав учителів, які були присутні на 
зустрічі, не агітувати дітей залишати 
Краматорськ, а навпаки – заохочува-
ти вступати до наших вишів і в май-
бутньому розбудовувати наше місто 
й регіон.

Основною метою лекції плану-
валася тема «Із досвіду підготовки 
до ЗНО з української мови та 
літератури», але більшість часу пан 
Авраменко присвятив майстер-кла-
су, як красиво говорити та уникати 
«звукового зависання». Під час його 

проведення присутні дізналися 
про незвичний переклад таких 
звичних слів та виразів. Можна ска-
зати, що навіть у кваліфікованих 
філологів «звукове зависання» було. 
Як сказав Олександр Авраменко, це 
відбувається тому, що «у гардеробній 
кімнаті, на шафі, під коробкою старо-
го взуття це слово лежить там». Че-
рез це «зависання» українська мова 
виглядає кострубатою. Говорити 
красиво важливо, щоб донести свою 
думку, вести за собою. Цьому ми 
маємо навчатися все своє життя.

Після проведення майстер-класу 
була зачеплена тема освіти, під час 
якої порівнювалося викладання в 
Україні та інших країнах Європи. «Ка-
лина, малина, солов’ї – прекрасні сим-
воли, але це не сучасна Україна. З на-
ших підручників, на жаль, дивляться 
надгробні плити – померлі майстри 
слова», – так Авраменко пояснив, 
як зараз виглядають підручники з 
української мови та літератури і чому 
дітям не цікаво вивчати українську. 
На цей момент 70 % програмних 
творів порушують проблеми гно-
блення або боротьби з панами, тому 
в сучасної молоді формується думка 
про те, що все українське відстале і 
це суцільна історія невдач. Тому за-
раз потрібно якось мотивувати учнів 
до навчання. Коли на тебе дивляться 

«мертві люди», це не цікаво й нудно, а 
коли в підручниках показують життя 
відомих людей, те, що дійсно цікаво 
молоді, урок стає жвавішим. Бо мо-
лодь мотивована на успіх.

Навчання за 11-класною систе-
мою, на думку чиновників, уже давно 
застаріле, і вони прагнуть перейти 
до європейської системи, де навчан-
ня відбувається з 1-го по 12-й класи. 
Дванадцятирічна система навчання 
буде проводитися так: з першого 
по четвертий клас – початкова шко-
ла, з п’ятого по дев’ятий – гімназія, 
і наприкінці дев’ятого класу учні 

повинні будуть складати ЗНО, з де-
сятого по дванадцятий – ліцей, по 
закінченню якого діти знову скла-
датимуть екзамени, щоб поступити  
до вишу.

Звичайно, як і будь-які зміни, 
зміна системи навчання має свої 
негативні сторони. Те, що навчання 
в школі подовжать на рік, буде ком-
пенсуватися тим, що у ВНЗ студенти 
будуть вчитися менше. Був наведе-
ний приклад, що в європейських 
країнах до вишу вступають лише  
8 % учнів, а в нас продовжити на-
вчання прагне більшість молоді. Ек-
замени в дев’ятому класі призведуть 
до того, що більшість учнів не змо-
жуть продовжити навчання далі. Тоді 
це призведе до зменшення класів  
в ліцеях, і, в решті решт до змен-
шення абітурієнтів у країні, що в 
свою чергу переросте в скорочення 
кількості ВНЗ.

Але маємо надію, що реформа 
в шкільному навчальному процесі 
підвищить рівень освіти в Україні і 
більшість учнів все ж таки зможуть 
продовжити навчання у ВНЗ.

По закінченню лекції всі бажаючі 
змогли взяти автограф у Олександра 
Авраменка, а учні, які були присутні, 
отримали так званий амулет на вдачу 
при складанні ЗНО.

Софія Павлова

За особисті трудові досяг-
нення в науково-педагогічній 
роботі, багаторічну сумлінну пра-
цю та особисті заслуги у справі 
підготовки висококваліфікованих 
спеціалістів, розбудову Донбаської 
державної машинобудівної 
академії, вагомий внесок у роз-
виток освітньої галузі нагрудним 
знаком МОН України «За наукові 
та освітні досягнення» нагород-
жений перший проректор ДДМА, 
канд. техн. наук, доцент Анатолій 

Фесенко.
Анатолій Фесен-

ко працює в нашому 
виші 44 роки. Багато 
років він органічно 
поєднує роботу на посаді 
першого проректора, навчальну 
й методичну роботу на кафедрі 
технології й обладнання ливар-
ного виробництва з науковою  
роботою.

Анатолій Миколайович 
постійно забезпечує керівництво 
магістрами. Наукові робо-
ти студентів та магістерські 
кваліфікаційні роботи, виконані 
під його керівництвом, неодно-
разово ставали переможцями та 
завойовували призові місця на 
всеукраїнських і міжнародних 
конкурсах.

За результатами наукових 

досліджень ним особисто та в 
співавторстві опубліковано більше 
250 наукових праць, у тому числі 
в закордонних виданнях, отрима-
но 40 патентів України. Тільки за 
останній період він став автором 
більше ніж 30 науково-методич-
них посібників і вказівок, одного 
підручника, чотирьох посібників 
та російсько-українсько-англо-
німецького термінологічного 
словника з ливарного вироб-
ництва (у співавторстві) з грифом 
МОНУ. Він бере активну участь 
і виступає з доповідями на на-
укових конференціях і семінарах, 
у тому числі міжнародного рівня.

Результати його наукових роз-
робок з підвищення структурної 

й хімічної однорідності круп-
них сталевих злитків, 

системи автоматизо-
ваного проектування 
технологічних процесів 
литва, розробки з 

модифікування чавунів 
та отримання виливків 

з диференційованою 
структурою й властивостями 
впровадженні на ряді промисло-
вих підприємств.

У ДДМА під керівництвом 
Анатолія Фесенко створе-
но наукову лабораторію 
«Ресурсозберігаючі технології 
отримання якісних чавунних 
виливків із заданою структурою й 
властивостями», яка зараз активно 
працює над вирішенням наукових і 
практичних проблем, пов’язаних із 
розробкою технології виготовлен-
ня виливків із диференційованими 
властивостями.

Соб. инф.

ДДМА оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
 завідувача кафедри комп’ютеризованих мехатронних систем

 інструменту і технологій (1 вакансія),
 старшого викладача кафедри обладнання і технології зварювального виробництва      (1 вакансія).

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

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

ВІТАЮТЬ
РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ І ГАЗЕТА «АКАДЕМІЯ»

старшого викладача кафедри ЕП 

Латишеву Олену 
ВолодимирIвну

з успішним захистом дисертації та здобуттям ученого 
ступеня кандидата економічних наук, що відбувся  

20 жовтня 2017 р. у ДВНЗ «Донецький національний 
технічний університет» (м. Покровськ). 

НАГРУДНИЙ ЗНАК 
МОН УКРАЇНИ

ДДМА ОТРИМАЛА ДОСТУП ДО SCOPUS І WEB OF SCIENCE

ПОКИ ЖИВЕ МОВА – ЖИТИМЕ Й НАРОД

Вітаємо всіх зі святом – Днем української писемності 
та мови. Це свято є даниною одному з найцінніших над-
бань, яке створили й залишили нам попередники, – це 
українська мова. Вона – душа українського народу, гене-
тичний код, адже в її глибинах народилося культурне над-
бання, яким може пишатися наш народ. 

Поняття рідної мови невід’ємно пов’язане з думкою 
про рідний край, батьківську хату, материнське тепло. 
Рідна мова є одним із засобів формування патріотичних 
почуттів, гордості за свій народ. Вона є виявом 
національної культури.

МОВА ОБ’ЄДНУЄ

Ми прийшли до аудиторії його 
писати. А чи замислюємося ми, що 
він для нас означає? Як звичай-
ний диктант може єднати народ? 
Навіщо він взагалі потрібен? 

Нажаль, сучасні українці стали 
забувати свою рідну мову… Вже 
рідше ми спілкуємося українською. 
Наша країна розділилася на 
російсько- та україномовне на-
селення, сусіди вже не розуміють 
один одного…  А цей диктант 
– це чудова можливість згадати 
всю красу нашої державної мови, 
вкотре впевнитись у тому факті, 

що дійсно наша мова – одна з 
найгарніших і є дуже милозвучною. 

Цей радіо-диктант зібрав та 
об’єднав одночасно українців 
різного віку, різних регіонів, обла-
стей та міст. Багато людей залиши-
ли свої справи, щоб виділити час 
на його написання. Хтось пережи-
вав перед його початком, комусь 
просто було цікаво перевірити 
свої знання, а хтось своєю участю 
бажав підтримати ідею єднання 
українського населення.

На мою думку, і назва диктан-
ту «Наші пісні», і його текст були 

дуже вдалим варіантом для та-
кого заходу, адже вони нагадали 
нам про внесок у світову культуру 
українських діячів в області ми-
стецтва. Багатою кількістю пісень 
вони прославили нашу країну. До 
цього диктанту мало хто знав, що 
саме українська пісня «Дивлюся на 
небо», у виконанні нашого земля-
ка – космонавта Павла Поповича, 
була першою піснею, що пролуна-
ла в космосі.

Моя особиста думка з приводу 
цього диктанту така, що нашому 
народу схожий захід був потрібен 
уже давно, треба робити кроки 
до об’єднання людей будь-якими 
шляхами.

Руфь Кравчук

ДИКТАНТ ЄДНАННЯ
9 листопада вся Україна писала Всеукраїнський диктант 

національної єдності. Студенти, викладачі та співробітники 
Академії теж долучитися до написання диктанту.
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Золотая медаль на ІІ Всеукраинском 
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

Кобзіну Людмилу Олексіївну, 
      чергову гуртожитку № 1,

Медяник Ларису Володимирівну, 
завідуючу аспірантурою,

Родіну Ірину Юліївну, 
чергову гуртожитку № 1.

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

28 жовтня в музеї Донбаської 
державної машинобудівної 
академії відбулася Перша 
краєзнавча конференція «Північна 
Донеччина: з минулого до сьо-

годення», присвячена 105-річчю 
від дня народження видатного 
українського краєзнавця, педагога, 
географа Миколи Тимофійовича 
Янка, та презентація збірника на-
укових праць «Перші Янківські 
краєзнавчі читання». У заході 
взяли участь відомі краєзнавці з 

Бахмута, Дружківки, Ізюма, Києва, 
Костянтинівки, Краматорська, 
Слов’янська. Були розглянуті 
питання історії краю, окремих 
його підприємств, видатних 

краєзнавців, поезії земляків, а та-
кож учасники приділили увагу 
чудовій фауні регіону.

Що ж такого зробив М. Янко, 
що його й досі пам’ятають? Він став 
першим дослідником скам'янілих 
араукарій на території Олексієво-
Дружківки, чий вік налічує 

250 мільйонів років. Розробив 
туристичні маршрути Донбасом 
для школярів; автор статей про 
рослинний і тваринний світ та на-
родознавство Донеччини. Серед 
його учнів – український дисидент 
та педагог Олекса Тихий, на честь 
якого названа вулиця в Крама-
торську (колишня Орджонікідзе). 
До речі, Микола Тимофійович є 
співзасновником Благодійного 
фонду пам'яті Олекси Тихого в 
Дружківці.

З історії краю на конференції 
розглядали періоди козацт-
ва та події 1917–1919 років. 
Територія нашого міста в XVIII 
ст. входила до Запорізької Січі. 
Протягом століття краматорські 
землі середньої течії Казенно-
го Торця почергово перебували 
в складі трьох паланок Війська 
Запорізького Низового – спочатку 
в Самарській (1734–1764 рр.), потім 
в Орільській (1764–1770 рр.), а в 
останні роки існування Нової Січі 
– у Барвінківській паланці (1770– 
1775 рр.). З наведених 
краєзнавцями документаль-

них даних відомо, що в часи 
Української Народної Республіки 
Краматорськ належав до так званої 
Половецької землі, із центром у м. 
Бахмут. Краматорці брали участь у 
політичному житті краю упродовж 
1917–1919 рр.

Декілька доповідей було при-
свячено історії окремих промис-
лових підприємств області, таких 
як Краматорський металургійний 
завод (нині – Краматорський фе-
росплавний завод), та скляним 
підприємствам м. Костянтинівка.

Окремими питаннями було 
розглянуто: художню літературу 
міста (про краматорську письмен-
ницю Г. Онацьку), зоологію регіону 
(про диких птахів півночі області) 
та релігієзнавство краю (про 
діяльність Святогірського Успенсь-
кого монастиря в пореформений 
період). Свій внесок зробила й Цен-
тральна міська бібліотека ім. Марії 
Приймаченко, яка підготувала те-
матичну добірку.

Іван Петренко

У ДДМА ПРОЙШЛА ПЕРША КРАЄЗНАВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ

Загальнопрофспілкові та 
галузеві вимоги профспілки:

1. Установлення в проекті 
Державного бюджету України на 
2018 рік розміру прожиткового 
мінімуму для працездатної особи 
та мінімальної заробітної плати 
не нижче фактичного розміру 
прожиткового мінімуму в цінах 
грудня 2017 року з урахуванням 
його коригування на оновлення 
наборів продуктів харчування, 
непродовольчих товарів і послуг 
та прогнозного рівня інфляції.

2. Забезпечити збе-
реження міжпосадових 
( м і ж к в а л і ф і к а ц і й н и х ) 
співвідношень в оплаті праці 
працівників бюджетної сфери, 
виходячи з зазначених розмірів 
прожиткового мінімуму для пра-
цездатних осіб та мінімальної 
заробітної плати, а також строків 
їх підвищення.

3. Забезпечити виключення 
з розміру мінімальної заробітної 
плати доплат, надбавок, премій, 
винагород та інших виплат з 
відновленням редакцій статті 
95 Кодексу законів про пра-
цю України, статті 3 закону 
України «Про оплату праці», які 
мали місце до запровадження 
антисоціальних положень зако-

ну України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України» від 6.12.2016 № 1774-VIII.

4. Забезпечити встановлення 
у 2018 році розміру посадового 
окладу педагогічного працівника 
найнижчої кваліфікаційної 
категорії в розмірі трьох про-
житкових мінімумів, як це 
було зініційовано суб’єктами 
законодавчої ініціативи під час 
доопрацювання законопроекту 
«Про освіту» до другого читання.

5. Забезпечити встановлення 
Кабінетом міністрів України по-
рядку реалізації законодавчої 
норми про щорічне збільшення 
посадового окладу педагогічного 
працівника найнижчої 
кваліфікаційної категорії до чо-
тирьох прожиткових мінімумів 
для працездатних осіб та до трьох 
мінімальних заробітних плат.

6. Забезпечити рівень опла-
ти праці науково-педагогічних 
працівників із відновленням їх 
міжпосадових співвідношень з 
урахуванням Рекомендацій ЮНЕ-
СКО «Про статус викладацьких 
кадрів закладів вищої освіти» від 
11 листопада 1997 року.

7. Передбачити в проекті 
Державного бюджету України  
на 2018 рік обсягів видатків 

на освіту не менше 7 % ВВП 
відповідно до статті 78 закону 
України «Про освіту» від 5.09.2017 
№ 2145-VІІІ замість запропонова-
них 6,71 %.

8. Передбачити в проекті Дер-
жавного бюджету України на 2018 
рік додатково обсяги освітньої 
субвенції в сумі не менше 6,7 
млрд гривень.

9. Забезпечити загальноосвітні 
навчальні заклади з чисельністю 
учнів до 25 осіб освітньою 
субвенцією з метою їх збережен-
ня, недопущення вивільнення 
педагогічних та інших працівників, 
дотримання конституційного 
права дітей на отримання повної 
загальної середньої освіти неза-
лежно від їх місця проживання, 
порушеного законом України від 
24.12.2015 № 911-VIII «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих 
актів України».

10. Забезпечити в проекті 
Державного бюджету України 
на 2018 рік розподіл обсягів 
освітньої субвенції між місцевими 
бюджетами, виходячи з кількості 
ставок педагогічних працівників, 
визначеної на підставі фактичної 
наповнюваності класів із до-
триманням вимог Державних 
стандартів початкової, базової  

і повної загальної середньої 
освіти та інших законодавчих 
актів.

11. Передбачити в проекті 
Державного бюджету України 
на 2018 рік обсяги додаткової 
дотації обласним бюджетам на 
фінансування переданих із дер-
жавного бюджету видатків з утри-
мання закладів освіти в обсязі не 
менше 30,0 млрд гривень.

12. Збільшити обсяги видатків 
на підготовку кадрів вищими 
навчальними закладами III–IV 
рівнів акредитації з урахуванням 
підвищення рівня мінімальної 
заробітної плати, величини за-
конодавчо визначеного про-
житкового мінімуму на працез-
датну особу, прогнозного рівня 
інфляції.

13. Збільшити обсяги 
видатків на виплату академічних 
стипендій студентам вищих на-
вчальних закладів пропорційно 
збільшенню прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб.

14. Не допустити передачу 
фінансування державних вищих 
навчальних закладів І–ІІ рівнів 
акредитації з державного бюд-
жету на місцеві бюджети, збе-
регти на перехідний період до 
2019 року чинний порядок їх 
фінансування за рахунок держав-
ного бюджету.

Бюро президії ЦК Профспілки

*  *  *
Київська міська організація 

Профспілки працівників освіти 

й науки України вже 1 листо-
пада провела мітинг членів 
профспілки. 

До мітингу робоча група 
міської профспілки зустрілася з  
– представників освітян м. Києва 
з першим заступником міністра 
освіти й науки України Володи-
миром Ковтунцем та заступником 
міністра Павлом Хобзеєм.

Профспілкові активісти пе-
редали резолюцію учасників 
мітингу та поінформували про 
вимоги освітян столиці, зокрема 
щодо врахування у формулі роз-
рахунку освітньої субвенції на 
2018 рік для м. Києва:

• коригуючого коефіцієнту 
приведення контингенту учнів 
–1,05;

• коригуючого коефіцієнту при-
ведення кількості педагогічних 
ставок у зв’язку з поділом класів 
на групи при вивченні окремих 
предметів у ЗНЗ – 1,3;

• коефіцієнту розміру 
підвищення посадових окладів 
за спеціалізацію навчальних 
закладів – 1,1;

• видатків на підвищення 
заробітної плати працівників 
освіти у 2018 році.

Обсяги освітньої субвенції 
з державного бюджету на 2018 
рік для м. Києва передбачено в 
сумі 2,7 млрд грн при необхідній 
потребі в 3,9 млрд грн. Тобто 
Кабінет міністрів України «урізав» 
фінансування оплати праці сто-
личних освітян на 1,2 млрд грн. За 
таких обставин існує ризик змен-

шення розміру заробітної плати 
шляхом невиплати надбавок за 
престижність педагогічної праці 
та складність і напруженість у 
роботі.

Перший заступник міністра 
освіти і науки України Володимир 
Ковтунець запевнив, що заробітна 
плата освітян м. Києва у 2018 році 
не буде меншою, ніж у 2017 році. 
Окрім того, упродовж наступно-
го року планується підвищення 
заробітної плати освітян у серед-
ньому на 25 %. Також було за-
пропоновано провести круглий 
стіл щодо фінансування видатків 
на заробітну плату працівників 
освіти м. Києва за участю 
представників профспілкової 
сторони, органів центральної та 
місцевої влади.

Водночас, представники 
Міністерства фінансів України в 
переговорах зустрічі не брали. 
Жодних офіційних документів 
з інформацією щодо дже-
рел фінансування видатків на 
заробітну плату освітян м. Києва 
в повному обсязі наразі надано 
не було.

КМОППОіНУ контролює зазна-
чене питання та в разі невиконан-
ня вимог учасників акції протесту 
буде змушена вдатися до подаль-
ших активних дій, у тому числі 
щодо входження в колективний 
трудовий спір.

Київська міська організація 
Профспілки працівників освіти

 і науки України

За багаторічну сумлінну пра-
цю, вагомий особистий внесок 
у підготовку кваліфікованих 
спеціалістів та плідну педагогічну 
діяльність МОН України нагороди-
ло наших викладачів і науковців.

Грамотою Міністерства 

освіти і науки України на-
городжено доцента кафедри 
механіки пластичного форму-
вання Ярослава Пица – канд. 
техн. наук, досвідченого й 
висококваліфікованого викла-
дача, автора навчальних та ро-
бочих програм із 10 спеціальних 
та професійно-орієнтованих 
дисциплін навчальних циклів ба-
калавра, спеціаліста й магістра, 
автор 112 опублікованих наукових 
та навчально-методичних праць, 
із них: 57 наукових робіт у фахових 
та спеціальних виданнях України 
та зарубіжжя, 4 монографії з гри-
фом ISBN, 29 авторських свідоцтв 
і патентів на винахід, 26 методичні 
вказівок та посібників (у тому числі 
5 із грифом ISBN). Керує науковою 
роботою спеціалістів і магістрів.

Подяки Міністерства освіти  
і науки України отримали:

Ярослав Жбанков – провідний 
науковий співробітник науково-
дослідного сектору ДДМА, д-р 
техн. наук, доцент. Має 99 науко-
вих публікацій, з них – 8 статей у 

міжнародних наукових журна-
лах, які входять у міжнародну 
базу даних Scopus, що отрима-
ли імпакт-фактор вище за 1,0. 
Він має 64 статті в збірках на-
укових праць, із них – 20 статей у 
зарубіжних виданнях, 26 статей 
у фахових виданнях України, 18 
тез за матеріалами МНТК. Та-
кож опубліковано  навчальний 
посібник із грифом МОН України. 
Нові технічні рішення захищені  
35 патентами України.

Сергій Міранцов – доцент ка-
федри КМСИТ, канд. техн. наук. Він 
є автором понад 78 публікацій, із 
них: 60 – наукового (у тому числі 
28 – у фахових виданнях) і 18 – 
навчально-методичного харак-
теру. Керує науковою роботою 
студентів.

Олександр Періг – доцент 
кафедри автоматизації вироб-
ничих процесів, канд. техн. наук. 
Має 184 наукових публікацій, у 
тому числі 61 статтю у фахових 
виданнях та 29 наукових WoS- 
та Scopus-індексованих статей 
у міжнародних  рецензованих 
науково-метричних журналах. 
Співавтор 3 навчальних посібників 
із грифом МОНУ і навчально-
го посібника з номером ISBN. 
Співавтор 21 патенту України.

Дмитро Волков – канд. 
техн. наук, доцент. Автор понад  
104 наукових праць. З винаходів: 
2 деклараційних патенти й  
10 корисних моделей. Складено  
7 методичних розробок, одна 
з яких – із грифом Міністерства 
освіти і науки України.

Соб. инф.

ГАЛУЗЕВІ ВИМОГИ ПРОФСПІЛКИ ДО АКЦІЇ ПРОТЕСТУ

ВИКЛАДАЧІ ДДМА ОТРИМАЛИ 
НАГОРОДИ МОН УКРАЇНИ

Бюро президії ЦК Профспілки працівників освіти й нау-
ки України затверджено загальнопрофспілкові та галузеві вимоги  
до органів державної влади під час Всеукраїнської акції протесту 14 листопада  
2017 року, яку ініціювала ФПУ.

Все мы знаем, как студенты 
слушают лекции: кто в телефоне 
сидит, кто общается, а кто-то даже 
слушает музыку. Чтобы привлечь 
их внимание, требуется что-то 
неординарное. Поэтому при пер-
вой возможности кафедра менед-
жмента ознакомила студентов 
3 и 5-го курсов с одним из при-
емов арт-терапии – «Создание 
мотивационных мультфильмов». 
Мастер-класс провела психолог, 
председатель открытой ассоциа-
ции психологов-практиков «Пре-
ображение» Юлия Ромашко.

Создание мультфильма – это 
не легкое, но в свое время инте-
ресное и увлекательное занятие. 
Это заинтересовало и наших сту-
дентов. Ведь на какой-то период 
времени они стали сценаристами, 
художниками, скульпторами и ре-
жиссёрами. Но перед началом ра-
боты их ознакомили с алгоритмом 
создания мультфильма. Ведь, если 
его не придерживаться, то работа 

может затянуться или 
вовсе будет бессмыс-
ленной.

Ребята раздели-
лись на три команды, 
выбрав для себя ин-
тересные и неожи-
данные для нас темы 
мультфильмов. Было 
интересно наблю-
дать, как «взрослые 
дети» придумывали 

своих персонажей, историю и, 
конечно же, идею, которую они 
хотели донести зрителям. Для 
создания истории они исполь-

зовали различные твор-
ческие материалы: бисер, 
пластилин, бумагу для 
квилинга и  многое другое. 
Мультфильмы команд уни-
кальны, так же, как и вклад 
каждого участника. В кон-
це они отсняли по кадрам 
свой мультфильм. Дело 

осталось за малым – монтажом 
и оценкой творений. После про-
смотра все остались довольны 

своей работой.
Создание муль-

тфильмов помогло ре-
бятам и преподавате-
лям лучше узнать друг 
друга, понять, какие 
темы их волнуют на 
данный момент больше 
всего. Студенты-менед-
жеры получили новый 
опыт работы в команде, 
и, конечно же, сами того 
не замечая, они тера-
певтировали себя! Ведь 

творческий процесс дает возмож-
ность радостного и позитивного 
познания жизни!

Если вы заинтересовались 
и хотите записаться на мастер-
класс по созданию мотивацион-
ных мультфильмов, обращайтесь 
к Бывшевой Ладе Алексеевне, тел. 
050-099-51-896! Мастер-класс аб-
солютно бесплатный!

Алёна Раскольникова

МОТИВАЦИЯ МУЛЬТФИЛЬМОМ
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Донецька облдержадмі-
ністрація вшанувала видатних 
спортсменів Донеччини, які до-
сягли вагомих результатів на 
міжнародних змаганнях у вересні 

2017 року, а також тренерів кра-
щих спортсменів. Захід відбувся  
30 жовтня в Краматорську.

Пам’ятні відзнаки отримав 
студент Академії, майстер спор-
ту міжнародного класу Костян-
тин Мусієнко, який цьогоріч став 
чемпіоном світу з пауерліфтингу 
серед юніорів на змаганнях у США 
і визнаний кращим спортсменом 
вересня з не олімпійських видів 
спорту в Донецькій області.

Нагадаємо, що Костянтин 

займається пауерліфтингом чо-
тири роки. За цей час ставав не-
одноразовим чемпіоном України 
й призером міжнародних зма-
гань. Є рекордсменом світу  

з пауерліфтингу серед юнаків у 
жимі лежачи – 235 кг, серед юніорів 
– 275 кг і серед дорослих – 275 кг  
у ваговій категорії 83 кг.

На чемпіонаті світу серед 
юніорів, який проходив улітку в 
Орландо (штат Флорида, США), 
посів перше місце в сумі трибор-
ства. У жимі лежачи встановив 
світовий рекорд у відкритій віковій 
групі серед дорослих – 275 кг. 

Вікторія Лебединська

4 ноября в Киеве, на стадионе 
НУОУ, прошел чемпионат Украи-
ны по регбилиг среди студентов. 
В соревнованиях приняли уча-
стие 6 команд: из Ужгорода, Му-
качева, Тернополя, Ивано-Фран-
ковска, Краматорска и Покровска. 
Краматорск представляла сбор-
ная команда нашей Академии 
по регбилиг: Евгений Гулий  
(ПМ-17-2т), Дмитрий Коноваленко 
(СА-17-1), Владимир Санжарев-
ский (АПП-17-1т), Максим Рыжков 
(МАШ-17-1т), Евгений Рагузин 
(ОТП-14-1), Александр Красюк 
(ФК-16-1) і випускники ДДМА – 
Анатолий Егоров, Александр Пе-
черица, Владимир Мазепа и Ва-
лентин Пархоменко.

На первом этапе команды 
были разделены на две подгруп-

пы, где сыграли матчи по круго-
вой системе. По итогам группово-
го этапа были определены пары 
команд, которые сыграли стыко-
вые матчи за соответствующие 
места.

В финальном матче, где сыгра-
ли ДГМА и УжНУ (Ужгород), ин-
трига сохранялась до последней 
секунды. На последней минуте 
второго тайма игроки нашей ко-
манды совершили попытку по 
правому краю игрового поля, но 
неудобная позиция не позволи-
ла бьющему ДГМА сравнять счет. 
Таким образом, со счетом 12:10 
наша команда стала серебряным 
призером чемпионата Украины 
по регбилиг среди студентов 
2017 года.

Виктория Лебединская

28 октября под руководством 
спортивного клуба ДГМА и феде-
рации настольного тенниса горо-
да Краматорска в Академии был 
проведен открытый турнир ДГМА 
по настольному теннису, посвя-
щенный памяти В. А. Минибаева.

В соревновании приняли 
участие 44 спортсмена из ше-
сти городов Донецкого региона 
(Краматорск, Лиман, Кременная, 
Константиновка, Славянск, Друж-
ковка).

По итогам соревнований ме-
ста были распределены следую-
щим образом:

1-е место – Павел Волков  
(Лиман),

2-е место – Сергей Киенко 
(Дружковка),

3-е место – Алексей Головеш-
кин (Славянск).

Призеры соревнований были 
награждены памятными грамота-
ми и медалями.

Соб. инф.

ТУРНИР ДГМА 
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

СПОРТСМЕН ДДМА ОТРИМАВ 
НАГОРОДУ ВІД ДОНОДА

СПОРТ

Якими мають бути ці прави-
ла та знання, студентам Академії 
розповіли представники швей-
царського фонду з протимінної 
діяльності FSD на зустрічі, яка 
відбулася в ДДМА 1 листопа-
да. Фонд FSD співпрацює з 
Міноборони та ДСНС з 6 лип-
ня 2014 року. За ці три роки 
фонд показав себе дуже дієво 
в плані інформаційної роботи 
з населенням та знешкоджен-
ня боєприпасів. Так, у 2014 році 
за їх участю було знешкодже-
но 17 000 вибухових предметів, 
у 2016 – 61 000, а за неповний 
2017 рік – 54 820. Представники 
фонду розповіли студентам про 
різновиди мін та гранат, які мож-
на зустріти на наших теренах, де 
їх частіше можна спіткати та як 
уникнути контакту з ними й убе-
регтися, якщо він неминучий.

Часи танкових масштабних 
боїв з наступом піхоти та авіації, 
коли ворогуючі сторони лоб у 
лоб протистояли один одному, 
відійшли в минуле. Зараз методи 
воєн стали більш підступними 
та підлими. У військовій справі 
настала ера ДРУ (диверсійно-
розвідувальних угрупувань) та 
бойових операцій на кшталт 
«виїхали, відпрацювали, поїхали». 
Все це – ознаки позиційної війни, 
яку ми можемо спостерігати 
на нашій землі. У такі періоди, 
коли немає активного просуван-
ня ні назад, ні вперед, солдати 
вимушені максимально себе за-
хистити, мінуючи периметри 
своїх постійних місцезнаходжень 
та обставляючи їх розтяжками 
(вибухонебезпечними предмета-
ми, на кшталт гранати, міни, які 
зафіксовані підручними (мотузка, 
волосінь) засобами таким чином, 
щоби при навіть малому доти-
ку граната або міна здійснювала 
вибух). Коли ці періоди затишшя 
проходять і звичайний гарячий 
конфлікт знову переходить у 
війну, з боротьбою за територію, 
то поступово передова лінія 
зіткнення стає глибоким тилом. 
Час іде. Спокійне та мирне життя 
поступово приходить, навіюючи 
місцевим мешканцям, що війна 
десь далеко та можна зітхнути 
спокійно. Але це неправда, адже 
її наслідки поруч і відлунням 
ще довго будуть нагадувати 
про свою присутність у вигляді 
тих самих розтяжок та мін. Як 
мінімум, третина втрат на таких 
війнах – через розтяжки, причому 
як серед військових, так і серед 
цивільних. Якими бувають ці міни 
та розтяжки, і повідали студентам 
гуманітарні діячі зі швейцарсько-
го фонду.

ПМН – протипіхотна міна 
натискної дії. Невелика та легка 
міна, вага – 550 грамів, діаметр 
– 11 сантиметрів, створена, щоб 
скалічити бойову силу супротив-
ника. Існують два різновиди де-
тонування: коли міна спрацьовує 
від натиску на неї і коли міна 
спрацьовує, якщо тиск припини-
ти, наприклад, якщо ви на неї на-
ступили, то вона здетонує, тільки 
коли ви з неї зійдете. Для її дето-
нування достатньо натиску силою 
від 8 кілограмів. Вражаючої дії 
вистачить, аби відірвати вам ногу, 
але не вбити. Відіграє роль взут-
тя, у якому ви наступите на міну. 
За словами представників фонду, 
якщо ви наступите на неї у берцях, 
то відірве ногу по кісточку, якщо 
у кросівках – відірве по коліно. 
Цілісність другої ноги залежить 
від темпу яким ви нарвались на 
ПМН: якщо бігли – то друга нога 
скоріш за все залишиться ціла, 
хіба що опечена, а якщо йшли – 
може відірвати й другу. Дуже гар-
но та зручно маскувати, особливо 
під листям, де її можна помітити, 
хіба що його розривши. 

ПФМ – протипіхотна фугасна 
міна, також відома як «лєпєсток». 
Принцип дії такий саме, як і в ПМН, 
тільки «лєпєсток» ще може бути 
дистанційно встановлений через 
скидання касетних бомб, начи-
нених такими ПФМ, що дозволяє 
мінувати доволі немалі площини 
території.

ОЗМ – осколкова загороджу-
вальна міна, маса – 5 кілограмів, 
висота – 17 сантиметрів, діаметр 
– 10,8 сантиметрів. Протипіхотна 
міна, відома як «лягушка». Свою 

назву отримала за здатність 
при детонуванні вистрибувати 
вверх на висоту півметра й після 
цього вибухати. Вражаюча дія – 
радіусом до 25 метрів. Може бути 
встановлена на розтяжку або 
підірвана дистанційно. На відміну 
від попередніх розглянутих мін 
вона вражає не тільки фугас-
ною дією, а й містить у собі 2 400 
осколків у вигляді металевих ку-
льок, які й становлять найбільшу 
загрозу життю.

МОН – міна осколкова 
направленої дії. Із осколкових 

одна з найнебезпечніших мін, 
адже своїми металевими куль-
ками (400–540 шт.) перетворює 
живі створіння на відстані до 
200 метрів у буквальному сенсі 
в решето при горизонтальному 
куті розкидання в 54 градуси. 
Опукла частина є фронтовою та 
встановлюється в сторону ворога, 
а ввігнутою – до нас. Загальна зона 
ураження при вибуху складає  
1 910 м². Міну встановлюють 
уручну на землю, при цьому ви-

користовують складні ніжки. 
Також може бути закріплена на 
різних предметах або поверх-
нях, на кшталт дерева або пар-
кана. При розмірі 22,6 х 15,5 х 
3,5 сантиметрів маса становить  
2 кілограми.

ТМ – протитанкова міна, ство-
рена для ураження гусеничної та 
колісної техніки. 70 % маси стано-
вить вибухова речовина, а маса 
в міни немала – аж 9 кілограмів, 
тому годі й уявити, що буде з лег-
ковим або навіть вантажним авто, 
яке наїде на неї. Для звичайної лю-
дини вона суттєвої загрози не ста-
новить, адже чутливість у неї ста-
новить 200–500 кілограмів, але це 
не означає, що можна на неї става-

ти. Тривалість знаходження міни 
на землі, погодні умови зумов-
люють процес поступової корозії 
корпусу, тому її поведінка через 
деякий час у тій або іншій ситуації 
непередбачувана. За розміром 
міна доволі об’ємна – діаметр ста-
новить 34 сантиметри. Міна може 
встановлюватися як на ґрунті, так і 
в ґрунті, у сніг, під воду.

 Ручні гранати, які можна 
зустріти в нас, поділяються на 
наступальні та оборонні. Суть їх 
відмінностей:

1) кількість вибухової речо-
вини, а значить – сила вибуху. Як 
правило, у наступальних грана-
тах маса вибухівки більша, тобто 
й фугасна дія буде більшою. На-
приклад, в оборонної гранати 
Ф-1 радіус ураження становить 
3–5 метрів, а в наступальної 
гранати РГД-5 він становить  
15–20 метрів;

2) кількість осколків. 
Наступальні гранати осколків 
усередині майже не мають, 
на відміну від оборонних. Так, 
для порівняння, РГД-5 уражає 
осколками до 25 метрів, а в Ф-1 

їх розліт складає до 200 метрів.
До оборонних відносяться: 

Ф-1, РГО, РГ-42. До наступальних 
відносяться: РГД-5, РГН.

Від себе хочемо додати, що 
будь-який підозрілий предмет, 
знайдений вами, може бути не-
безпечним. Це необов’язково 
має бути розтяжка або міна. Це 
може бути нерозірваний снаряд, 
замінована техніка або якась 
річ. Небезпеку може становити 
звичайна колода в лісосмузі, бо 
вона може бути замінована, ле-
жачий у полі дріт, бо він може 
виявитися дротом від ПТУР 
(протитанкової керованої ракети, 
яка по своїй траєкторії залишає 
дріт, схожий на волосінь), і таких 
випадків не перерахувати. Якщо 
ви побачили щось подібне, то, 
по-перше, зупиніться, по-друге – 
не панікуйте, по-третє – відійдіть 
від знахідки мінімум метрів на 
10 (бажано тією ж дорогою, якою 
прийшли), аби зателефонувати 
до служби порятунку або поліції. 
По-четверте, якщо поряд з вами 
є люди – повідомте їм про свою 
знахідку.

Уникайте покинутих будівель, 
лісосмуг, не перевірених водойм, 
знайденого лігва, бо там може 
виявитися схрон або він просто 
може бути замінований.

Якщо ви все ж випадково 
зірвали розтяжку й почули кла-
цання чеки, то терміново падайте 
на тому ж місці, де стоїте, ногами в 
бік клацання, а головою в проти-
лежний бік, прикривши потилицю 

долонями. Не пробуйте втікати, 
бо, по-перше, швидкість розльоту 
осколків все одно буде швидша, 
по-друге – ви можете випадково 
зірвати інші розтяжки, що можуть 
бути поруч.

Іван Петренко

НЕБЕЗПЕЧНО, МІНИ!
У країні більше трьох років іде неоголошена війна. Як би скоро вона  

не закінчилася, її наслідки будуть довго переслідувати не тільки нас, а й наших 
дітей, а можливо, й онуків. Аби вберегти себе та своїх рідних від вибухонебезпеч-
них предметів, громадяни мають знати правила поведінки у випадках їх виявлення  

та дотримуватися відповідних заходів безпеки.

ПМН-2

ПФМ-1

ОЗМ-72

МОН-50

ТМ-26

Установлена на розтяжку 
граната:  РГД-5    

РГН (зліва) та РГО (справа)

Нерозірвана міна калібром 
120 мм

Ракета РСЗО «Смерч», 
10 лютого 2015 р.,

 м. Краматорськ 

Перше листопада – 
Міжнародний день вега-
на. На честь цього свята на 
Студпарковці біля другого кор-
пусу ДДМА кафе Vega life ра-
зом із ГО «Креативний простір 
FreeUA» провело акцію з 
популяризації вегетаріанства 
та відповідального споживання 
– Vegan Day. Захід був спрямо-
ваний перш за все на тих, кому 
не байдужі стан навколишнього 
середовища та власне здоров’я.

На Студпарковці було 
відкрито пересувне кафе (фур-

гончик), у якому можна купити 
гарячі напої та смачну їжу. На-
жаль, ціни доволі високі – самоса 
(смажений пиріжок із сиром або 
фруктами) коштує 25 гривень, 
а чай – 10. Це вже само по собі 
відлякувало студентів, до того ще 
й погода підвела, тож не дивно, 
що зацікавлених було небагато.

У рамках Vegan Day до вже 
відомої акції з обміну книга-
ми через бібліотеку «Відкрита 
книга» додалася спеціальна 
пропозиція – за книгу про пра-
вильний спосіб життя або здоро-

ве харчування можна було отри-
мати безкоштовний гарячий чай. 
Але через те, що про цю акцію 
стало відомо лише після початку 

заходу, ніхто не скористався та-
кою пропозицією.

Андрій Хряков

ВЕГАНИ В ДДМА

СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗЕРЫ 
ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ
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«ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Ответы на вопросы из прошлого  
номера.

Вопрос 1. Ибтихадж Мухаммад с детства 
слышала: «Смотрите, она черная» или «Смо-
трите, она в хиджабе». Чтобы защититься  
от подобных колкостей, Ибтихадж стала 
заниматься ЭТИМ. Назовите ЭТО словом  
немецкого происхождения.

Ответ: фехтование.
Комментарий: Ибтихадж Мухаммад – 

первая американка, которая выступила на 
Олимпиаде в хиджабе. Униформа в фехто-
вании полностью скрывает спортсмена. 
Когда Ибтихадж снимает маску – все видят 
цвет ее кожи, а когда костюм – видят, что на 
нее надет хиджаб. Ибтихадж отвечает на чу-
жие колкости с помощью сабли.

Автор: Эдуард Голуб, Киев.
Вопрос 2. Ронда Раузи, занимающаяся 

рестлингом, признаёт, что между боями 
часто проигрывает битву ЕМУ. Пингвины 
охотятся на огромном расстоянии от места 
гнездовий, но могут делать так, что желу-
дочный сок теряет активность. Желудок 
пингвина сравнивают с НИМ. Назовите ЕГО.

Ответ: холодильник.
Комментарий: перед боем всегда про-

водят взвешивание; в промежутке между 
боями Ронда набирает вес, так как беспо-
рядочно ест. Когда желудочный сок не вы-
рабатывается, пингвины используют желу-
док как ёмкость для временного хранения 
пищи – таким образом, птенцы пингвинов 
оказываются накормлены.

Автор: Эдуард Голуб, Киев.
Вопрос 3. Эрик Хобсбаум иронично на-

звал ЕЁ «самым оригинальным произве-
дением британского авангардного искус-
ства». По мнению Питера Акройда, кому-то 
ОНА может напоминать план электропро-
водки. Назовите ЕЁ тремя словами.

Ответ: схема лондонского метрополи-
тена.

Автор: Артём Матухно, Одесса.
Сегодня предлагаем вашему вни-

манию вопросы восьмого международ-
ного синхронного турнира «Азовский 
бриз – 2017» по игре «Что? Где? Когда?»  
(в турнире принимали участие команды  
из 119 городов 20 стран мира).

Вопрос 1. Номера некоторых загород-
ных отелей северного европейского ре-
гиона оснащены системой будильников, 
которая приводится в действие в случае 
ЕГО. Назовите ЕГО двумя словами, начина-
ющимися на одну и ту же букву.

Вопрос 2. В 2015 году администрация 
одной итальянской школы запретила ИХ 
из-за угрозы землетрясения. Дизайнерская 
модель ИХ выполнена в виде детской горки 
с лесенкой. Назовите ИХ тремя словами.

Вопрос 3. Образованная аристократка 
из одного сериала собирается пройти лаби-
ринт с помощью НЕЁ. ЕЁ появление связы-
вают с небольшой рекой, впадающей в Бал-
тийское море. Назовите ЕЁ двумя словами.

Александр Мельников,
президент Клуба 

интеллектуальных игр ДГМА

Не так давно в новостях прошла 
информация о трагической гибели 
девушки, сотрудницы агентства эскорт-
услуг. В это же время в соцсети мне пришло 
письмо от одной девушки по имени Ксения 
с таким текстом: «Добрый день. У вас очень 
привлекательная внешность. Предлагаю 
вам сотрудничество с нашим агентством. 
Заинтересовались ли вы?» Мне, конечно, 
было приятно получить такой комплимент 
в мой адрес, но я решила отказаться от 
столь сомнительного предложения. Однако 
решила пообщаться, ведь из этого может 
получиться интересная статья в газете.

Итак, что же такое эскорт-услуги? 
Согласно определению из Википедии: 
«Эскорт-услуги – сопровождение клиента 
на встречах, отдыхе для формирования 
последнему соответственного имиджа. 
В подавляющем числе случаев под 
видом эскорт-услуг занимаются скрытой 
проституцией». 

Но мне хотелось узнать изнутри, что 
и как. Поэтому, немного пообщавшись 
в соцсети с Ксенией, договорились 
созвониться на выходных и уточнить все 
детали этой работы. Прошли выходные, и 
вот долгожданный звонок. На этот случай 
в телефоне была установлена программка, 
записывающая беседу, так что наш 
разговор мне удалось сохранить.

Беседа вышла вполне продуктивной. 
В чем, собственно, суть: для работы в этой 
сфере нужно быть совершеннолетней 

(18 лет), иметь опыт в интимных 
услугах, желательно большой, и вполне 
привлекательную внешность. Далее, 
если девушка соглашается на работу, ей 
предоставляют жилье, а также водителя, 
чтобы тот возил ее на мероприятия 
для сопровождения мужчины. Одним 
сопровождением, естественно, все не 
заканчивается, но об этом я уж умолчу. 
После выполнения заказа девушку 
отвозят домой. Если девушка из другого 
города или из другой области, ей 
оплачивают проезд через BlaBlaCar. Для 
обеспечения безопасности сотрудницы 
эскорта на мероприятии присутствуют 
администраторы, а личный 
водитель выполняет и 
функции охраны. Оплата 
за работу варьируется 
от 3 000 грн в день, при 
этом месячный заработок 
начинается от 60 000 грн. 
Также, со слов Ксении, в 
ходе общения появляются 
полезные знакомства, а 
также гарантированные 
подарки, видимо, 
от тех же знакомых. 
Полная анонимность и подбор сугубо 
индивидуального графика, можно 
совмещать с чем угодно. Прямо сказка,  
а не работа.

Я решила провести опрос среди 
наших студентов и среди людей с богатым 

жизненным опытом: знают ли они,  
что такое эскорт-услуги, и как к этому 
относятся, приняли бы они в этом 
участие? Среди студентов преобладало 
положительное и нейтральное отношение 
к этому виду деятельности, а среди 
людей с большим жизненным опытом – 
нейтральное или отрицательное.

Выяснилось, что большинство 
респондентов относится к такой сфере 
деятельности позитивно, некоторые из них 
выразили желание принять участие, один 
даже принял меня за агента, набирающего 
в штат сотрудниц, после чего выражался 
достаточно негативно в мой адрес. И 

остался тот процент людей, которым, 
откровенно говоря, было безразлично 
даже существование таких услуг. Что 
удивительно, по крайней мере, для меня, 
так это то, что позитивный и нейтральный 
взгляд на экскорт-услуги присутствует 

именно у студентов, лишь единицы 
относятся негативно. А вот работающие 
люди относятся с точностью до наоборот. К 
примеру, студент Виктор ответил: «Ничего 
не имею против, на мой взгляд, такой вид 
деятельности стоит легализовать, эти 
девушки тоже люди, и их стоит уважать. 
Сам бы я, конечно, таким не занимался, да и 
заказывать не стал ввиду моих финансовых 
проблем». А вот Юлия высказалась: «Я 
против такого, это же унижение девушек, 
даже если они идут на это добровольно. 
Многие из них настолько наивны, что даже 
не подозревают о том, что их там ждет. У 
меня на данный момент растет дочь, и я 

постараюсь всячески ее оберегать 
от этого. Любому родителю 
будет очень неприятно узнать, 
что их дочь занимается эскорт-
услугами».

Студентка Виктория: «А не 
всё ли равно? Ну, пускай себе 
занимаются на здоровье, я, слава 
богу, не такая дура, чтобы вестись 
на уловки всяких сомнительных 
личностей, у меня большие планы 
на моё будущее без использования 
для этого постели».

Олег, станет скоро отцом: «Даже не 
знаю, как-то об этом и не задумывался, 
вообще прямо плохого в этом не вижу. Да 
и у нас не такой город, чтобы проводить 
какие-то светские приемы, на которых 
стоило бы показывать свой имидж.  

Я человек семейный, в нашей семье другие 
заботы».

По сути, мнение человека насчет 
определенных вещей, людей, событий 
складывается на протяжении всей 
жизни, и чаще всего первое впечатление 
оказывается неверным. Такая тенденция 
прослеживается и в этой теме. Чем старше 
человек, тем опытней он становится, не 
ввязывается во всякие сомнительные 
организации и не занимается опасными 
и незаконными видами деятельности. А 
студенты в большинстве своем немного 
наивны и не представляют всей опасности 
такого вида деятельности.

Многие пользователи из соцсетей 
советуют нам, что нужно рискнуть, чтобы 
добиться успеха, но не уточняют, какими 
путями следовало бы пойти. Однако 
заниматься эскорт-услугами – наихудший 
путь к успеху, девушки не должны 
продавать себя за деньги или какую-либо 
другую плату. Мы должны любить и уважать 
себя такими, какие мы есть.

Юлия Попова

ЭСКОРТ-УСЛУГИ:
ДРЕВНЕЙШАЯ ПРОФЕССИЯ ИЛИ ПОРОЧНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

Краматорские любители интеллек-
туальных игр собираются, как правило, 
три раза в год на этапах всеукраинского 
синхронного чемпионата по игре «Что? 
Где? Когда?», а также на ежегодном го-
родском турнире по игре «Брейн-ринг». 
4 ноября «календарь» соревнований по-
полнился новым мероприятием: в кафе 
«Фиеста» состоялся первый городской 
турнир именно по игре «Что? Где? Ког-
да?». Девять команд разных организа-
ций и учреждений Краматорска не по-
жалели потратить свой выходной день 
на интеллектуальное соревнование.

Лучший результат – у команды «Фе-
никс» (ЭМСС), на один вопрос (25:24) 

опередившей команду «КоньякСпорт» 
(ее игроки давно известны по «Пла-
нете НКМЗ»). Разделение «постоянно 
четвертой» команды «Теребоньки» на 
«Гласные IT-2.0» и «Теремок» никому из 
них не принесло пользы: 5-е и 8-е места 
соответственно; обычно «шестому» «На-
палму» не хватило всего одного очка 
до третьего места. Дебютанты – «Фар-
товые» (учителя ОШ № 3) – лишь два 
вопроса уступили одной из опытных 
команд.

Нашу Академию представляли две 
команды: «КИТы» (базовый состав – 
студенты третьего курса) и «Интеллек-
туальные решения». Несмотря на ряд 

вынужденных изменений в 
команде, вице-чемпионы об-
ласти показали, что даже в 
неполном составе им по си-
лам остаться в «тройке» силь-
нейших: у «Интеллектуальных 
решений» – «бронза». «КИТы» 
на один ответ опередили 
«ОСУ» (ЭМСС).

Остается добавить, что 
ведущий и редактор пакета 
из 45 вопросов (а некоторых 
– даже автор) – Владислав 
Пристинский (Центр внешкольной ра-
боты), а эстафету интеллектуальных со-
ревнований принимает наша Академия. 

Впереди – первый этап всеукраинского 
синхронного турнира и молодежный 
«Кубок Академии-2017».

Александр Мельников

Студенческую ЛИГУ СМЕХА начали 
проводить в ДГМА несколько лет на-
зад. Мероприятие вышло удачным,  
но проходило, так сказать, в узком 
кругу. В августе этого года создатели 
большой ЛИГИ СМЕХА – «95-й 
квартал» выступили с боль-
шим концертом на главной 
площади Краматорска. Перед 
выступлением Владимир Зе-
ленский и вся команда дали 
пресс-конференцию, где наш 
студент Руслан Шевченко 
(АПП15-1) выступил с пред-
ложением «легализировать» 
Студенческую ЛИГУ СМЕХА. 
Он презентовал эмблему, ко-
торою разработали наши сту-
денты, и предложил сотруд-
ничать. Владимир Зеленский 
искренне удивился предло-
жению, положительно оце-
нил эмблему Студенческой ЛИГИ СМЕ-
ХА, еще и пошутил, мол, как она может 
не нравиться, ведь она очень похожа на 
их эмблему. Еще и спросил, не крышеч-
ка ли от пива в основе логотипа, на что 
наш студент ответил, что это крышечка 
от кока-колы, чем вызвал смех всех при-
сутствующих на пресс-конференции.

И вот 2 ноября в концертном зале 
ДКиТ НКМЗ состоялось открытие перво-
го сезона Студенческой ЛИГИ СМЕХА. 
На сцену вышли лучшие команды сту-
дентов из разных городов Украины: 
«Рука в синице» (Скадовск), «Дважды 

два» (Нежин и Краматорск), «Пересе-
ленцы» (ДонНМУ, Краматорск), «Уруру» 
(Днепр), «Анна Каренина» (Славянск), 
«Педсовет» (Скадовск), «Дуракам закон 
не писан» (Нежин), ParaDoc's (ДонНМУ, 

Краматорск) и цсборная команда ДГМА 
и ДонНМУ «Колпачки».

В качестве жюри были приглашены 
игроки телевизионной ЛИГИ СМЕХА – 
Сергей Белохонов из команды «Люби-
мый город», Кирилл Вольный – «Лукас», 
Юрий Рябченко – «Николь Кидман». 
Больше всего гостей было из команды 
«Инародный театр абсурда "Воробу-
шек"» – Василий Байдак, Александр 
Сердюк и Олег Свищ, который заме-
нял Михаила Сосунова из белорусской 
«Чайки».

Каждый член жюри в итоге получил 

по команде для подготовки к полуфи-
налу, причем участники из Славянска 
(«Анна Каренина»), Скадовска («Педсо-
вет») и сборная ДГМА и ДонНМУ «Кол-
пачки» получили возможность выби-

рать из нескольких членов 
жюри – настолько интересны-
ми и смешными были их вы-
ступления.

По результатам первого 
четвертьфинала сложились 
следующие коллективы: «Анна 
Каренина» – руководитель 
Сергей Белохонов, «Уруру» 
– руководитель Кирилл Воль-
ный, «Колпачки» – руководи-
тель Юрий Рябченко, «Рука 
в синице» – руководитель 
Василий Байдак, «Парадокс» 
– руководитель Александр 
Сердюк, «Педсовет» – руково-
дитель Михаил Сосунов. 

Звездная команда телевизионной 
ЛИГИ СМЕХА «Инародный театр абсур-
да "Воробушек"» (г. Харьков) подарила 
Краматорску незабываемое выступле-
ние. До сих пор люди обсуждают номер 
про крестного отца и еще долго его  
не забудут!

Следующая игра первого сезона 
– второй четвертьфинал – состоится  
14 декабря. На ней будут отобраны еще 
6 команд, которые, вместе с уже опре-
делившимися победителями, примут 
участие в полуфинальных играх.

Андрей Хряков

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛИГА СМЕХА – КРАМАТОРСКИЙ 
ПРОРЫВ

В Академии 31 октября прошел «Гарбуз-
фест», посвященный одному из древнейших 
языческих праздников – Хэллоуину. Мы, конеч-
но, не язычники, но повеселиться любим. На 
большой перемене для студентов ведущие про-
водили развлекательные конкурсы. В конкурсе 
«Слова» двум командам нужно было придумать 
и собрать слова из выданных карточек с буква-
ми. «Чудовище с тремя головами, пятью руками 
и шестью ногами» – конкурс, где нужно было из 
журнала вырезать самого страшного монстра. 
В конкурсе «Мумия» участники обматывали бу-
магой «жертву», и побеждал тот, чья мумия была 
самая качественная и аккуратная.

Также были разыграны три билета на «Лигу 
смеха»: победителями стали те, кто придумал 
самый смешной ответ на вопрос. Первым билет 
получил Дмитрий.

«Некоторые студенты неохотно принимали 
участие в конкурсах, но многим нравилось. Мы 
старались, чтобы было весело и интересно», 
– говорит организатор праздника Юлия Ковля-
шенко.

Мероприятие прошло в непринужденной 
обстановке, но хотелось бы, чтобы студенты 
были более активными.

Аня Глебова

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»: ГОРОДСКОЙ ТУРНИР

«ГАРБУЗФЕСТ»

Сборная команда ДГМА и ДонНМУ
 «Колпачки»


