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Сессия. После одного 

этого слова у студентов воз-
никает желание бежать, куда 
глаза глядят. Но, как бы ни 
хотелось, от нее не убежишь, 
и сдавать все равно придет-
ся. Сессия – время, когда при-
ходится много нервничать 
и переживать, мало спать 
и постоянно готовиться  
к предстоящим испытаниям. 
Сдать все экзамены на высо-
кий балл, конечно же, хочет 
каждый, и помимо перечиты-
вания и заучивания конспек-
тов многие студенты всеми 
возможными способами пы-
таются заполучить желае-
мую оценку.

Но! Успешное завершение 
сессии гарантируют лишь 
хорошая подготовка к экза-

менам и уверенность в сво-

их силах. Поэтому, если вы 
тщательно подготовились, 
вам нечего бояться! Удачи 
и хороших отметок!

НОВА РАДА СТУДЕНТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ

ПІДТРИМАЙ КОМАНДУ ДДМА 
НА СТУДЕНТСЬКІЙ ЛІЗІ СМІХУ!

У листопаді пройшла звітна 
конференція студентського само-
врядування, на якій були оголошені 
результати роботі Ради ССВ за рік, та 
вибрана шляхом голосування цен-
тральна виборча комісія. Рішення 
обрати новий склад ССВ було при-
йнято через малу активність його 
членів, а також залишення посади 
головою – Олександром Щичко. 
«Мои возможности исчерпались», 
– так прокоментував свій відхід  
О. Щичко.

30 листопада в ДДМА пройш-
ли вибори до нового складу само-
врядування. Кандидатами було 
висунуто по 5 студентів від кожного 
факультету. Голосування пройшло 
активно – проголосувало більше 
65%. За виборами слідкували 
представники ЦВК. «Найтяжчим у 
виборах був підрахунок голосів», 
– каже представник ЦВК Софія Ха-
чикян. Підрахунок голосів пройшов  
у день виборів, і до Ради студентсь-
кого самоврядування увійшли всі  
20 кандидатур. На цьому формуван-
ня ССВ не завершилося, і 4 грудня 
на першому засіданні студентсь-
кого самоврядування були обрані 
голова самоврядування – Микита 
Попутько (ІТ-16-1), заступник – Да-
нило Кравченко (ЗВ-16-1), секретар 
– Анастасія Лапченкова (ФК-16-1) 
та розподілені  інші обов’язки. Но-
вообраний голова вже має досвід  
в організаційній роботі. Уважає, що 
першим пріоритетом у діяльності 
Ради ССВ є повернення культма-
су спочатку хоча б на попередній 
рівень, а в майбутньому – його 
підвищення. Інші цілі та план дій бу-
дуть сформовані вже на наступному 
засіданні РССВ.

Альона Раскольнікова

Сформований склад секторів 
за напрямами робіт 

Сектор освіти і науки
Баган С.В. (СМ-15-1) – голова 

сектору
Рагузін Є.А (ОТП-14-1)

Спортивний сектор
Ромашкевич Д.С. (ПТМ-17-м) – 

голова сектору
Красюк О.Є. (Фк-16-1)
Курлова О.С. (Фк-16-1т)

Культурно-масовий  
сектор

Іванченко В.В. (МВС-14-1) –  
голова сектору

Носаньова А.С. (АВП-15-1)
Єгупова А.В. (ІТ-16-1)
Ткаченко П.В. (Фк-17-1)
Сорокіна К.В. (ЛВ-14-1)

Інформаційний сектор
Гребенюк А.С. (ІТ-16-1) – голо-

ва сектору

Соціально-побутовий  
сектор

Ліцький К.К. – (ТМ-14-1) – го-
лова сектору

Лукавський О.С. (Фк-16-1)

Контрольно-наглядовий  
сектор

Євдовський О.Д. (МВС-16-1т) – 
голова сектору

Сектор національно-
патріотичної свідомості та 

волонтерського руху
Мирошниченко Д.М.  

(ТМ-14-1) – голова сектору
Шаройка А.О. (МВС-17-м)
Рагузін Є.А. (ОТП-14-1)

14 грудня, о 19.00 у ДКіТ 
НКМЗ відбудеться 2-й фестиваль 
Студентської ЛІГИ СМІХУ, у якому 
візьме участь команда студентів  
і випускників ДДМА  «Фен».

Спеціальний гість 
Студентської ЛІГИ СМІХУ – 
чемпіон 2-го сезону великої ЛІГИ 
СМІХУ – команда «Призрачный 
гонщик».

Хочеш побувати на весело-
му гумористичному концерті й 
підтримати своїх? Квитки у фан-
зону можна придбати в деканаті! 

28 листопада в ДДМА 
відбулося засідання науково-
технічної ради. На засіданні 
розглядали звіт про виконання 
наукової роботи за держзамов-
ленням «Розробка нових процесів 
пластичного деформування заго-
товок для енергетичного маши-
нобудування на основі способів 
комбінованої термомеханічної 
дії». Відзначимо, що наукову ро-
боту виконують молоді вчені 
Академії під керівництвом мо-

лодого д-ра техн. наук Ярос-
лава Жбанкова. До складу 
творчого колективу увійшли: 
канд. хім. наук Абдулов О.Р. – 
відповідальний виконавець, док-
торант Алієва Л.І., канд. хім. наук 
Древаль Л.О., канд. техн. наук 
Таган Л.В., аспірант Єрьоміна А., 
аспірант (канд. техн. наук) Шкіра 
О.В., аспірант Картомишев Д., сту-
дент (аспірант) Самоглядов А.Д.

Наукова робота 
здійснювалася в декілька 
етапів. На першому етапі був 
проаналізований сучасний стан 
розробки процесів кування та 
штампування із використанням 
комбінованої температурної 
та механічної дії на заготовку. 

Установлені основні шля-
хи удосконалення існуючих 
та розробки нових способів. 
Здійснена систематизація 
існуючих процесів кування 
та штампування. На основі 
методу морфологічних карт 
встановлені нові способи ку-
вання, основані на комбінуванні 
температурної та механічної 
дій. Розроблене експеримен-
тальне оснащення та методи-
ка проведення експеримен-

тальних та теоретичних 
досліджень. Нові спосо-
би деформування куван-
ням та штампуванням, 
такі як протягування за-
готовок із нерівномірним 
температурним полем, 
осадження пласким бой-
ком, досліджені з викори-
станням методів скінчених 
елементів та енергетично-
го методу балансу робот. 

Установлені можливості нових 
способів та графічні й аналітичні 
залежності, що описують вплив 
параметрів деформування на 
деформаційні параметри та па-
раметри якості заготовок. Це 
дозволило отримати патенти на 
нові способи деформування. Для 
підтвердження адекватності те-

оретичних досліджень здійснені 
експериментальні (лабораторні 
й промислові) дослідження на 
фізичних зразках. Для лабо-
раторних досліджень у ДДМА 
було закуплено устаткування – 
стаціонарний твердомір і лабора-
торна електропіч.

Результати математичних 
розрахунків та рекомендації  
з розробки механічного режиму 
кування довгомірних виробів 
деталей енергетичного маши-
нобудування, які полягають 
у використанні спеціальних 

злитків і комбінованих схем 
деформування, що дозволило 
знизити відходи та підвищити 
коефіцієнт виходу приданого, 
підтверджено актом впроваджен-
ня в умовах ПрАТ НКМЗ.

Результати розробки нових 
способів комбінованого дефор-
мування прецезійних виробів на 
основі схем маловідхідного штам-
пування, які дозволили підвищити 
коефіцієнт використання 
матеріалу до 98 %, підтверджено 
актом впровадження в умовах 
ПАТ ДМЗ.

Результати проекту 
впроваджені в навчальній 
процес.

На заключному етапі 
роботи буде розроблена 
методика з проектування 
нових енергоефективних 
процесів кування та штам-
пування заготовок для 
енергетичного машинобу-
дування.

Вікторія Лебединська

МОЛОДІ ВЧЕНІ ДДМА ПРАЦЮЮТЬ НАД РОЗРОБКОЮ 
НОВІТНІХ ПРОЦЕСІВ ПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ

22 листопада в Музеї 
ДДМА відбулася науково-ме-
тодична конференція «Сучасна 
освіта та інтеграційні процеси». 
Конференцію відкрив і провів 
доктор технічних наук, профе-

сор, завідувач кафедри 
«Технологія машинобу-
дування» Сергій Кова-
левський.

До програми 
конференції включе-
но дев’яносто чоти-

ри доповіді, серед яких бага-
то від авторів європейських 
університетів та в співавторстві 
з українськими дослідниками. 
Більш цікаві з них були 
заслухані та обговорені учас-
никами конференції. Тематика 
конференції включала доповіді зі 
створення системи безперервної 
освіти, забезпечення якості 
освіти, інноваційні інформаційні 
технології в навчанні, пробле-
ми фундаментальної підготовки 
майбутніх фахівців, громадсь-
ке партнерство в освітньому 
процесі, підготовку конкуренто-
спроможних фахівців.

За підсумками конференції 
підготовлено збірник статей.

Світлана Олійник

СУЧАСНА ОСВІТА ТА 
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

«НЕЙРОМЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ НСТІП
7 грудня на кафедрі 

технології машинобудування 
ДДМА відбулася шістнадцята 
всеукраїнська наукова 
конференція з міжнародною уча-
стю «Нейромережеві технології 
та їх застосуван-
ня НСТіП – 2017». 
Організував та 
провів конференцію 
доктор технічних 
наук, професор, 
завідувач кафедри 
технології машинобу-
дування ДДМА Сергій  
Ковалевський.

На конференції 
були подані доповіді 
на сучасну темати-
ку, як провідними 
вченими, докторантами, так  
і початківцями – аспірантами, 
магістрантами, студентами.

Тематика конференції 
була досить розширена, що 
пов'язано з актуальністю мо-
делювання на основі нейро-
мережевих технологій у су-
часному світі. Серед поданих 
доповідей висвітлювалися 
питання методології моделю-
вання, ідентифікації на основі 

нейромережевих технологій, 
програмних засобів реалізації 
нейромереж, застосуван-
ня нейромережевих моде-
лей в управлінні й оптимізації 
соціальних, економічних 

та виробничих процесів, 
інтелектуального управління 
мобільними технологічними ма-
шинами.

За результатами конференції 
на кафедрі технології машинобу-
дування підготовлено збірник 
наукових праць.

Світлана Олійник

КОНФЕРЕНЦІЇ ДДМА
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Золотая медаль на ІІ Всеукраинском 
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

У січні в ДДМА пройшов  
VI обласний фестиваль із шахів, 
присвячений пам’яті Олега Бабіна. 
У ньому взяли участь спортсме-
ни з різних міст. Перевірити свої 
здібності мали можливість як 
початківці, так і ветерани цього 
виду спорту, а також і люди з обме-
женими можливостями.

* * * 
Академія отримала доступ 

одразу до двох міжнародних на-
укових баз даних SCOPUS та Web 
of Science за кошти держбюдже-
ту. 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 у науку нашого 
вишу й України в цілому.

* * *
А 2 февраля прошел семинар 

«Возможности платформы Web of 
Science для качественных научных 
исследований» (Web of Science 
Core Collection, Journal Citation 
Report, EndNote, ResearcherID). 
Семинар проводила Елена Тихон-
кова, специалист по обучению 
Clarivate Analytics.

* * *
На початку лютого 

Міністерством освіти і науки 
України було ліцензовано дві 
спеціальності ДДМА – «Галузеве 
машинобудування» і «Приклад-

на механіка». Треба відзначити, 
що згідно із законом України 
«Про вищу освіту» МОН розроби-
ло нові вимоги до ліцензування 
спеціальностей, які відповідають 
світовим вимогам до вищої освіти.

* * *
17 лютого в Музеї Академії 

відбувся круглий стіл на тему «Ре-
зультати європейського аудиту 
національної системи досліджень 
та інновацій України» за участю 
заступника міністра освіти і науки 
України Максима Стріхи. У виступі 
перед вченими Академії Макси-
мом Віталійовичем було представ-
лено основні напрямки роботи 

Міністерства й Уряду в цілому з 
реформування української науки.

* * *
22 лютого Донецьку область 

відвідав Надзвичайний і Повно-
важний посол Латвії в Україні Юріс 
Пойканс. У ході візиту він також 
побував у нашій Академії. У той 
же день у Музеї ДДМА відбулася 
його зустріч із викладачами та сту-
дентами ДДМА. Посол посприяв 
установленню контакту з Ризьким 
технічним університетом, близь-
ким за напрямом навчання до 
нашої Академії.

* * *
Академія отримала 

найсучасніше програмне забез-
печення з САD/САМ-моделювання 
процесів

Результатом співробітництва 
кафедри КМСІТ ДДМА з 
«Інженерною компанією 
ТЕХНОПОЛІС», офіційним партне-
ром американської корпорації 
Parametric Technology Corporation 
(PTC) – розробником CAD/CAM/
CAE/PLM-систем, став Сертифікат 
учасника академічної програми 

РТС, який Академія отримала в 
березні цього року.

* * *
Під час весняних канікул 

до Краматорська з концертом 
завітав відомий український 
поп-рок гурт «Антитіла» в рам-
ках всеукраїнського туру «Сон-

це». На запрошення медіа-групи 
«Академія» лідер гурту Тарас То-
поля в ДДМА провів творчу зустріч 
зі студентами та шанувальниками. 
В організації зустрічі медіа-групі 
«Академія» допомогли Громадська 
організація «Рух» і Рада студентсь-
кого самоврядування ДДМА.

Зазначимо, що гурт швидко 
відгукнувся на наше запрошення, 
тим більше, що «Антитіла» прак-
тикують зустрічі зі студентською 
молоддю України, а сам Тарас 
виявився приємним і легким у 
спілкуванні. Охочих побачити й 
послухати музиканта було чи-
мало. Говорили про творчість, 
сім'ю, молодь, волонтерсь-
ку діяльність, активну життєву 
позицію. І, звичайно ж, були 
довгоочікувані фото й автографи  
на пам'ять

* * *
В рамках проекта ECOTESY в 

апреле в университете London City 
University и компании Smartsure 
Innovations (Лондон) состоялись 
встречи с участниками проекта 
ECOTESY из Украины (ХАИ, ДГМА и 
ЗНТУ), Беларуси (ГГТУ, ИТМ) и Шве-
ции (Университет Линнеус). Нашу 
Академию представляли заведую-
щий кафедрой ОМД, д-р техн. наук, 
профессор Играмотдин Алиев и 
д-р техн. наук, доцент кафедры 
ОМД Ярослав Жбанков. Целью 
встреч было ознакомление с осо-
бенностями научной деятельности 
в вузах Англии и особенностями 
коммерциализации результатов 
научных исследований.

* * *
20 апреля в ДГМА прошло одно 

из знаковых для IT-сферы собы-
тий – региональная конференция  
«ІТ – Connect 2017». Организатора-
ми мероприятия выступили ком-
пания QuartSoft и Донбасская госу-
дарственная машиностроительная 
академия. «ІТ – Connect 2017» – это 
место встречи для обмена опытом 
профессионалов в сфере инфор-
мационных технологий, а также 
для передачи актуальных и новых 
знаний для неопытных товарищей  
по специальности.

* * *
У ДДМА з 30 травня по 1 

червня відбулася XV міжнародна 
науково-технічна конференція 
«Важке машинобудування. Про-
блеми та перспективи розвитку». У 
конференції взяли участь науковці 
та представники підприємств зі 
всієї України, а також з Німеччини, 
Австрії, Болгарії та Словаччини.

* * *
Як і рік тому, дівчата 

спеціальності «Системний аналіз» 
знову довели, що вони не тільки 
красиві, але й розумні: третє місце 
з трьома завданнями на обласній 
олімпіаді з програмування 
розділили «DSEA: MissDGMA2016» 
(Аліна Нікітенко, Анастасія Ту-
шева, Наталя Шпаченко, група  
СМ-15-1) і «DSEA: Cyberspace» 
(Дарина Рябикіна, Анастасія 
Кузнєцова, Катерина 
Дідевич, група СМ-16-1; тре-
нер обох команд – Мельни- 
ков А.Ю.). Ще одного заохочу-
вального диплому – «За волю до 
перемоги» – удостоїлися «DSEA: 
BooleanTrue» (СМ-16-1), які зуміли 
завантажити завдання на непра-
цюючий сервер.

* * *
Завідувач кафедри, д-р техн. 

наук, проф. Бурлуцький С.В. вклю-
чений до складу редакційної 
колегії наукового журналу «The 
Journal Of Middle East And North 
Africa Sciences» Amman : Jomenas 
Press (ISNN 2412-8937).

* * *
Кафедрою фінансів прове-

дено ліцензування розширен-
ня освітньої діяльності з нових 
спеціальностей: 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування», 

076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «Магістр»; 
проведено ліцензування освітньої 
діяльності за третім освітньо-
науковим рівнем спеціальності 
072 «Фінанси, банківська спра-
ва та страхування»; проведено 
акредитацію освітньої діяльності 
за спеціальністю 6.8.03050801 
«Фінанси і кредит»  за освітньо-
кваліфікаційними рівнями «Бака-
лавр» і «Магістр».

* * *
Навесні наша Академія 

відсвяткувала свій 64-й День на-
родження. За традицією, студентів, 
співробітників і викладачів зі 
святом привітав ректор Віктор 
Ковальов, який урочисто вручив 
грамоти кращим викладачам та 
запрошення на Ректорський при-
йом кращим випускникам 2017 
року. А найкращим студентам і 
співробітникам Почесні грамо-
ти вручили перший проректор 
Анатолій Фесенко і проректор з 
наукової роботи, управління роз-
витком і міжнародних зв'язків  
Михайло Турчанин.

* * *
З 11 по 13 квітня відбувся  

II етап Всеукраїнської студентської 
олімпіади за напрямом «Зварюван-
ня» спеціальності «Технологія та 
устаткування зварювання». ДДМА 
представляла команда з трьох 
студентів: Бойко О.Ф. (гр. ЗВ-12м), 
Іванов Д.C. (гр. ЗВ-12м) і Натален-
ко В.В. (гр. ЗВ-13-1). Студенти ка-
федри «Обладнання і технології 

зварювального виробництва» 
ДДМА показали відмінні резуль-
тати й посіли призові місця. Так, 
наша команда стала переможни-
цею у Всеукраїнській студентській 
олімпіаді.

* * *
Кафедрі ДДМА «Обробка 

металів тиском» виповнилося  
60 років.

* * *
19 травня в музеї ДДМА в рам-

ках XI Всеукраїнського фестивалю 
науки відбулося урочисте спільне 
засідання Ради Донецького на-
укового центру НАН і МОН України 
(ДНЦ) та Ради ректорів вищих на-
вчальних закладів (ВНЗ) Донецької 
та Луганської областей, приуроче-
не до Дня науки.

З метою створення умов для 
виявлення, розвитку та підтримки 
талановитих і обдарованих учнів 
та здійснення співпраці у сфері 
позашкільної освіти, залучення 
вчених наукових установ та вищих 
навчальних закладів до роботи  
з МАН на засіданні був підписаний 
договір про спільну діяльність 
між Донецьким науковим цен-
тром НАН і МОН України та До-
нецьким територіальним відділом 
Національного центру «Мала 
академія наук України». Як проко-
ментував Віктор Ковальов, це но-
вий імпульс для виховання нового 
покоління молодих науковців.

* * *
За результатами 

Консолідованого рейтингу ВНЗ 
України ДДМА посіла третю схо-
динку в рейтингу ВНЗ Донецької 
області. Також наша Академія, 
посівши восьму сходинку, увійшла 
до десятки найкращих вишів 

східного регіону України. 
У загальному рейтингу 

ВНЗ України 2017 року, до яко-
го увійшли 288 вишів, Академія 
посіла 42-е місце. Зазначимо, що 
це на 5 сходинок вище, ніж у мину-
лому році. Академія розвивається і 
йде вперед.

* * *
Восени цього року Клубу 

інтелектуальних ігор виповнилося 
20 років.

* * *
Донбаській державній 

машинобудівній академії, як 
провідному технічному вишу 
України, було доручено про-
вести громадське обговорення 
роботи на здобуття Державних 
премій в області науки й техніки. 
Тому 28 вересня на засіданні 
вченої ради була представлена 
робота «Створення оборотних 
гідроагрегатів Дністровської ГАЕС 

для підвищення ефективності 
об’єднаної енергетичної системи 
України».

* * *
На базі кафедри технологій та 

обладнання ливарного виробницт-
ва (ТОЛВ) ДДМА у вересні проходи-
ла VI Міжнародна науково-технічна 
конференція «Перспективні 
технології, матеріали й обладнан-
ня в ливарному виробництві». 
Міжнародна конференція 
зібрала представників 
вишів та підприємств 
України, Франції, Германії  
і Дагестану.

***
Напередодні Дня писемності 

та мови в актовому залі ДДМА 

відбулася зустріч із заслуженим 
працівником освіти Олексан-
дром Авраменком. Олександр 
Авраменко – доцент Київського 
університету імені Бориса 
Грінченка, завідуючий кафе-
дрою гуманітарних дисциплін 

Технічного ліцею НТР «КПІ», теле- 
та радіоведучий мовної рубри-
ки «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 сту-
денти з усієї Донецької області.

* * *
Студент Олексій Муковоз 

(ЕСА15-1т) на чемпіонаті України 
з кікбоксингу серед студентів за 
версією WPKA посів перше місце  
у ваговій категорії до 75 кг.

* * *
Пам’ятні відзнаки від 

Донецької облдержадміністрації 
отримав студент Академії, майстер 
спорту міжнародного класу Костян-
тин Мусієнко, який цьогоріч став 
чемпіоном світу з пауерліфтингу 
серед юніорів на змаганнях в США  
і визнаний кращим спортсменом 
вересня з неолімпійських видів 
спорту в Донецькій області.

* * *
Команда нашої академії стала 

срібним призером у чемпіонаті 
України з регбіліг серед студентів 
2017 року.

* * *
У травні в Донбаській 

державній машинобудівній 
академії відбулася перша Сту-
дентська ЛІГА СМІХУ Донецької 
області. Захід вийшов вдалим, 
але проходив, так би мовити,  
у вузькому колі. У серпні цього 
року творці великої ЛІГИ СМІХУ –  
«95-й квартал» виступили з вели-
ким концертом на головній площі 
Краматорська. Перед виступом 
Володимир Зеленський і вся ко-
манда дали прес-конференцію, 
де наш студент Руслан Шевченко 
(АПП15-1) виступив з пропозицією 
«легалізувати» Студентську ЛІГУ 
СМІХУ. І ось у листопаді в концерт-
ному залі ДКіТ НКМЗ відбулося 
відкриття першого сезону 
Студентської ЛІГИ СМЕХУ.

* * *
Показав высший пилотаж, об-

ладателями «Гран-При» и победи-
телями ежегодного фестиваля сту-
денческого творчества «СтудДія» 
стала команда ДГМА.

Напередодні Нового року, за традицією, підбиваємо підсумки, що важливого 
 і цікавого відбулося в Академії в 2017 році, чим можна пишатися!

ПОДІЇ 2017-ГО РОКУ

Блуділіну Лідію Миколаївну,
прибиральницю корпусу № 3,

Замулу Інну Григорівну,
прибиральницю корпусу № 1,

Кравченко Людмилу Анатоліївну,
інженера ВТЗН,

Кошового Анатолія Дмитровича,
 кандидата технічних наук, доцента кафедри облад-

нання й технологій зварювального
 виробництва.

 РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ І ГАЗЕТА «АКАДЕМІЯ»
 СЕРДЕЧНО ВІТАЮТЬ ЮВІЛЯРІВ ЛИСТОПАДА

Гран-Прі – наш!

Круглий стіл за участю заступника міністра 
освіти і науки України Максима Стріхи

Підписання договору про спільну діяльність 

Викладачі ДДМА завітали до студентської 
лабораторії London City Univercity

Конференція ІТ – Connect   2017 
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29 ноября отпраздновал свой 
день рождения факультет интегри-
рованных технологий и оборудо-
вания. 

Поздравления и наставления 
декана факультета-именинника 
Александра Гриня подняли настро-
ение зрителям и участникам. Декан 
отметил, что ФИТО – один из старей-
ших факультетов Академии и берет 
свое начало в 1956 году. Вспомнили 
историю становления факультета, а 

также отметили достижения. Пер-
вый проректор Анатолий Фесенко 
в своем выступлении пожелал сту-
дентам и преподавателям успехов 
в нелегком деле – подготовке высо-
коклассных специалистов!

Оригинальным способом сту-
денты поздравили работников 
деканата и руководителей факуль-
тета. Ребята устроили своеобраз-
ное «маски-шоу» с шуточной био-
графической справкой о важных 

людях ФИТО. Официальная часть 
продолжилась вручением грамот 
лучшим студентам и преподавате-
лям факультета.

Творческими номерами име-
нинников поздравили таланты 
Академии и города. Зажигательные 
танцы студентов факультета, в ко-
торых были очень сложные, но в то 
же время красивые элементы под-
держки, а также восхитительное 
выступление участниц клуба вос-

точных танцев «Фируза»  подарили 
зрителям поистине эстетическое 
удовольствие. 

Вокальным выступлением по-
здравила факультет с праздником 
студентка 3-го курса факультета 
экономики и менеджмента Анаста-
сия Коваленченко. В ее исполнении 
прозвучали композиции «Оранже-
вые сны» и «Україна – це ти». Запом-
нилось выступление и музыкаль-
ной группы «Эписиндром».

Финальное выступление уди-
вило своей оригинальностью: из 
зала на сцену выбежали все участ-
ники праздничного концерта, 
станцевали прощальный танец и 
поблагодарили гостей за внимание 
низким поклоном. Общее фото ста-
ло завершением праздника!

Отметим, что праздничный 
концерт студенты факультета гото-
вили самостоятельно, и это у них от-
лично получилось! В свою очередь, 
зрители не скупились на бурные 
овации.

Виталий Петруня

29 листопада в спортив-
ному комплексі Донбаської 
державної машинобудівної 
академії відбулися змагання 
відкритої першості з бадмінтону.  
У змаганнях узяли 
участь збірні команди 
Донбаської державної 
м а ш и н о б у д і в н о ї 
академії (ДДМА), 
Донбаського держав-
ного педагогічного 
університету (ДДПУ) 
(м. Слов’янськ) та  
гімназії «Інтелект»  
(м. Дружківка).

У складі 
збірної команди 
ДДМА виступали Роман Мусін  
(ІТ-12-1м), Катерина Буренок  
(МВС-12-1м), Євгеній Волошин  
(ЛВ-14-1), Валерія Дронь (Мн-15-1).

За підсумками особистої 
першості з бадмінтону серед 
чоловіків першим став Роман 
Мусін (ДДМА), другим – Павло 
Садовський (ДДПУ), третім – Ми-
кита Попов (ДДПУ). Серед жінок 
перше місце посіла Діана Зандер 
(ДДПУ), друге – Катерина Буре-
нок (ДДМА), третє – Ганна Добро-
строй (ДДПУ).

У першості змішаних пар 
кращими стали Роман Мусін  
і Катерина Буренок (ДДМА); дру-

гими – Павло Садовський і Діана 
Зандер (ДДПУ); третіми – Рус-
лан Садовник та Поліна Паеглі з 
дружківської гімназії «Інтелект».

У командному заліку місця з 

першого по третє у відповідному 
порядку посіли студенти ДДМА, 
ДДПУ та дружківської гімназії 
«Інтелект».

По закінченню змагань 
команди були нагороджені 
грамотами профспілкового 
комітету Донбаської державної 
машинобудівної академії. 

Щиро вітаємо наших студентів 
та тренера команди – старшого 
викладача кафедри фізичного ви-
ховання й спорту Черненка С.О.  
з перемогою у змаганнях.

Соб. инф.

До Дня Збройних Сил України 
6 грудня в актовому залі ДДМА 
відбувся святковий концерт за 
участю гурту «Білі куполи». Сту-
денти Академії підготували творчі 
номери художньої самодіяльності, 

а вже відомий гурт «Білі купо-
ли» – члени Спілки десантників 
Донецької області, виконали пісні 
про військову славу й захисників 
України.

Соб. інф.

5 грудня в обласному шахово-
му клубі ім. О. В. Момота міста Кра-
маторськ студенти закладів вищої 
освіти Донецької області змагали-
ся за найвищу сходинку змагань 
із шахів. Чемпіонат Донецької 
області був присвячений пам’яті 
Івана Михайловича Митька.

Змагання проводилися в осо-
бистому та загальнокомандному 
заліку. Дев’ять команд закладів 
вищої освіти першого та дру-
гого рівнів акредитації з шести 
міст області та п’ять команд ВНЗ 
третього та четвертого рівнів 
акредитації з трьох міст області 
доводили свою майстерність  
у змаганнях із шахів. 

У складі збірної команди 
Академії виступали Михайло 
Сафронов (ПТМ-17м), Олександр 
Касьянюк (ІТ-14-2), Олена Бала-
болко (ІТ-15-2), Дарія Чернишова  
(ТМ-15-1), В’ячеслав Хруслов   
(КН-17-1) та Андрій Литвинов  

(СА-17-1). Тренер – доцент кафе-
дри фізичного виховання і спорту 
Тимошенко В. В.

За підсумками особистої 
першості серед чоловіків Михай-
ло Сафронов став другим, Олек-
сандр Касьянюк посів четверте 
місце.

Олена Балаболко та Дарія 
Чернишова вибороли перше та 
друге місце відповідно в особи-
стому заліку серед жінок.

За підсумками всіх ігор у ша-
хових протистояннях у командно-
му заліку серед ЗВО ІІІ-ІV р. а.:

1-е місце – Донбаський дер-
жавний педагогічний університет 
(11,5 балів),

2-е місце – Донбаська дер-
жавна машинобудівна академія 
(10 балів),

3-є місце – Донецький 
національний медичний 
університет (6 балів).

Соб. инф.

ПЕРЕМОЖЦІ ПЕРШОСТІ
З БАДМІНТОНУ

СВЯТКОВИЙ КОНЦЕРТ ДО 
ДНЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

СПОРТ

З початку поточного  
2017 року на кафедрах факуль-
тету виконано значний обсяг 
заходів, більш значущі з них:

♦ згідно з Наказом МОН України 
від 03.02.2017 року випускаючими 
кафедрами факультету отримано 
ліцензії на підготовку фахівців за 
магістерським рівнем вищої освіти 
зі спеціальностей «Прикладна 
механіка» та «Металургія»;

♦ на факультеті успішно про-
водиться підготовка докторів наук 
і докторів філософії через доктор-
антуру та аспірантуру – у 2017році 
викладачами й аспірантами фа-
культету захищено 3 дисертаційні 
роботи на спеціалізованих радах 
Академії;

♦ провідні вчені факультету взя-
ли участь в організації та увійшли 
до складу спеціалізованої вченої 
ради із захисту дисертаційних 
робіт на здобуття вченого ступеня 
доктора наук і доктора філософії 
за спеціальностями «Процеси 
механічної обробки, верстати  
й інструменти» та «Зварювання  
й споріднені процеси й технології»;

♦ підтверджена стипендія 
Кабінету міністрів України для мо-
лодих учених старшим  викладачем 
кафедри МПФ Руденко Наталією 
Олександрівною;

♦ опубліковано понад 100 нау-
кових робіт, у тому числі понад 20 у 
міжнародних виданнях, що входять 
до наукометричних баз даних, по-
над 70 відсотків – у спеціалізованих 
виданнях; подано 40 заявок і отри-
мано 32 патенти на винаходи;

♦ ученими факультету  
проведені наукові конференції на 
базі кафедр ТОЛВ, ОМД, ТМ:

«Перспективні технології, 
матеріали й обладнання в ливарно-
му виробництві»; 

«Досягнення й проблеми роз-
витку технологій і машин обробки 
тиском», присвячена 60-річчю ка-
федри ОМТ ім. професора Соколо-
ва Л.М.;

 «Молода наука. Прогресивні 
технологічні процеси», «Сучасна 
освіта – доступність, якість, визнан-
ня», «Нейросітьові технології та їх 
застосування»;

♦ ученими факультету викону-
ються фундаментальні й прикладні 
наукові роботи, а також договірні з 
підприємствами регіону, більш ніж 
на 2 млн грн;

♦ кафедрою ОТСП про-
ведено міжнародний конкурс 
магістерських випускних робіт за 
спеціалізацією «Технології та об-
ладнання зварювання»; 

ІІІ місце посіла випускна ро-
бота магістра Кондрашкіної В.К. 
(науковий керівник – доцент, канд. 
техн. наук Кошевий А.Д.); магістра 
Дудинського О.Д. (науковий 
керівник – канд. техн. наук, проф. 
Гринь О.Г.) нагороджено грамотою 
за розробку новітніх експеримен-
тальних методик досліджень;

♦ випускними кафедрами в 
останнє проведено захист ди-
пломних проектів спеціалістів, а 
також черговий випуск бакалаврів 
і магістрів;

♦ викладачами факультету 

підготовлені до видання: одна 
монографія, шість навчальних 
посібників з номером ISBN та один 
підручник;

♦ на кафедрі ОМТ успішно 
триває робота з міжнародного 
проекту TEMPUS 4 ECOTEC – що 
сприяє модернізації навчального 
процесу в Академії і системи вищої 
освіти;

♦ кафедрами факуль-
тету в плані міжнародного 
співробітництва проводяться 
спільні дослідження, публікації з 
ученими вузів і наукових центрів 
Вірменії, Білорусі, Німеччини, Ка-
захстану, Польщі, Сербії;

♦ з ініціативи кафедри ТМ про-
ведена установча конференція 
МАН із науково-промислового 
профілю на 2017/18 навчальний 
рік;

♦ викладачі факультету 
за сумлінну працю та високий 
професіоналізм отримали чисельні 
нагороди, серед яких: 

доцент кафедри ТОЛВ, почес-
ний професор ДДМА, перший про-
ректор ДДМА Фесенко Анатолій 
Миколайович – нагрудний знак 
МОН України «За наукові та освітні 
досягнення» та «Почесний ли-
варник» за рішенням Асоціації 
ливарників України;

доцент кафедри МПФ, почес-
ний професор ДДМА Пиц Ярослав 
Євгенович – грамота МОН України;

доценту кафедри ТМ Онищуку 
Сергію Григоровичу присудже-
не звання «Заслужений викладач 
ДДМА»;

кращим науковцем ДДМА 

визнано професора Алієва 
Іграмотдина Серажутдиновича, 
а кращим винахідником – доцен-
та кафедри МПФ Корчак Олену 
Сергіївну;

♦ студенти ФИТО беруть 
участь у роботі міжнародних 
і всеукраїнських наукових 
конференцій. Серед студентів фа-
культету – переможці та призери 
всеукраїнських і міжнародних 
конкурсів дипломних проектів, 
студентських наукових робіт, 
олімпіад за спеціальністю й окре-
мих дисциплін. 

На II етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади за напря-
мом «Зварювання» спеціалізацію 
«Технологія та устаткування зва-
рювання» представляла команда 
студентів: Бойко О. Ф. (ЗВ-12м), 
Іванов Д. C. (ЗВ-12м) та Наталенко 
В. В. (ЗВ-13м) – і стала перемож-
цем. Керівник – доцент Агєєва 
М.В. В особистому заліку студент 
магістратури Іванов Дмитро  був 
нагороджений дипломом IІ ступе-
ня.

Студент Литвиненко О.І. 
(ТМ13м) посів перше місце на 
Всеукраїнській студентській 
олімпіаді з технології машино-
будування.  У міжвузівському  
конкурсі дипломних проектів та 
робіт: II місце – робота магістра  
Кулика Р.Ю.; III місце – робота бака-
лавра Соболєва М.М.;

♦ за результатами науково-
дослідної роботи студентів, спільно 
з викладачами, опубліковані по-
над 40 наукових робіт, отримані  
9 патентів на корисну модель.

Досягнення ФІТО за 2017 рік

В начале ноября бакалавры и 
магистры первого курса узнали, 
что за студенческие билеты нужно 
заплатить. 15 ноября был издан 
приказ ректора № 89, со ссылкой 
на Постановление Кабинета Мини-
стров Украины №796. В этом Поста-
новлении указано, что вуз имеет 
право на возмещение затрат на из-
готовление студенческих билетов 
и некоторых других документов. 
Особенностью является то, что 
студенческие билеты были совме-
щены с банковскими карточками. 
Удобно? На этот вопрос можно от-
ветить утвердительно.

Однако студенты отреагиро-
вали на это по-разному: одних сту-
денческие билеты, совмещенные  
с банковской карточкой, устра-
ивают, другие говорят о том, что 
хотели бы сами выбирать банк, 
услугами которого им предстоит 
пользоваться, ряд студентов под-
няли вопрос о безопасности. На-
шлись и такие студенты, которые 
уже имели банковские карточки и 
менять банк не хотели. Как видим, 
проблема состоит в том, что сту-

дентов лишили права выбора.
У большинства студентов во-

просы были о правомерности 
совмещения студенческих би-
летах с банковской карточкой. 

Мы обратились к юридическим 
документам. «Положення про 
студентські квитки державного 
зразка», утвержденное приказом  
МОН № 1474, предполагает два ва-
рианта изготовления пластиковых 
студенческих билетов: простой и 
совмещенный с картой банка. По 
словам главного бухгалтера ДГМА 
Инны Анатольевны Цюпы, изготов-
ление совмещенных карточек про-
сто-напросто дешевле для студен-
тов. Однако осталось непонятным, 
почему бы не предоставить выбор 

самим студентам, ведь разница не-
большая – всего 18 гривен (72 грн 
за «чистый» студенческий против 
54 грн за совмещенный). Немало-
важно и то, что совмещение бан-

ковской карты со студенческом би-
летом небезопасно с точки зрения 
кибербезопасности. Ведь номер 
студенческого находится рядом  
с CVV2/CVC-кодом. Наверняка мно-
гие слышали истории о том, как  
с карт «Ощадбанка» пропадали 
деньги. Один из вариантов мошен-
ничества может быть осуществлен 
при оплате услуг, например, биле-
тов на транспорт. Ведь для получе-
ния скидки нужно отдать документ 
в руки кассиру, который снимет 
номер студенческого в программу. 

Кто может поручиться, что парал-
лельно с этим все данные карты не 
будут записаны в отдельный файл?

Что касается вопроса о выбо-
ре банка. Академия заключила до-
говора о сотрудничестве с тремя 
банками: «ПриватБанк», «Альфа 
Банк» и «Ощадбанк», и, для ускоре-
ния процесса выдачи студенческих 
билетов, карточки распределяют-
ся между ними без учета желания 
студентов. К сожалению, при та-
ком порядке, студентам просто не 
оставляют выбора, и они вынужде-
ны заключать договор с конкрет-
ным банком, даже если условия 
обслуживания их не устраивают. 
Конечно, впоследствии можно сме-
нить банк для получения стипен-
дии, однако этот процесс требует 
времени и терпения.

Как видно, мнения студентов 
разделились и их, конечно же, 
нужно учитывать. Ведь свободный 
выбор банка является правом каж-
дого человека.

Станислав Вяткин

СТУДЕНЧЕСКИЕ БИЛЕТЫ И ПЕРВОКУРСНИКИ

СТАРЕЙШИЙ ФАКУЛЬТЕТ АКАДЕМИИ ОТМЕТИЛ СВОЙ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

ДРУГІ НА ЧЕМПІОНАТІ 
ОБЛАСТІ З ШАХІВ
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Золотая медаль на ІІ Всеукраинском 
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

Четвёртый год подряд Ака-
демия принимает второй город-
ской и третий областной этапы 
школьных олимпиад. В ДГМА 
проходят школьные олимпиады 
по математике, физике, химии и 
информатике.

В этом году в Академии 
проходил второй город-
ской этап олимпиады 
по информатике в 
двух направлениях: 
программирование 
и знание офисного 
пакета. В олимпиа-
де приняли участие  
59 учеников. К сожале-
нию, участники не смогли 
показать должного уровня, и ни-
кто не смог преодолеть нужного 
порога для получения первого 
места. Были определены только 
вторые и третьи места.

По словам доцента кафедры 
компьютерных информаци-
онных технологий нашей Ака-
демии, а по совместительству 
– председателя оргкомитета и 
члена жюри олимпиады Игоря 
Сташкевича, проблема низкого 
уровня знаний учеников связана 
с нехваткой учителей информа-
тики в школах. В послевоенное 
время их почти не выпускал ни 
один вуз нашей области. Опыт-
ных учителей не хватает, а мо-
лодые специалисты из других 
регионов не стремятся в Кра-
маторск. И вследствие этого во 
многих школах Краматорска от-
сутствуют профильные учителя 
информатики.

Но нехватка учителей – не 
единственная проблема. Я сам 
недавно был школьником и по-
нимаю, что большинство учени-
ков относятся к информатике 

довольно прохладно и не вос-
принимают ее как важный пред-
мет. Они считают, что работа в 
офисных пакетах типа Microsoft 
Office и программирование на 
языках Pascal, Delphi – это слиш-
ком легко и уже не актуально. Но 

не получив этих знаний, они 
не смогут быстро воспри-

нимать более слож-
ную информацию.

Слабая подготов-
ка учеников негатив-
но сказывается на 
уровне успеваемости 
студентов, которые 

поступают в ДГМА. Не 
получившие должных зна-

ний по информатике школьни-
ки поступают на компьютерные 
специальности, где они с трудом 
справляются с нахлынувшим по-
током информации.

В связи с этим ДГМА предло-
жила Управлению образования 
Краматорска программу по по-
вышению качества подготовки 
школьников по информатике. 
Было предложено создание не-
больших групп учеников, кото-
рые будут заниматься углублён-
ным изучением информатики  
и программирования на базе 
Академии. Следует отметить, 
что Академия ранее уже прово-
дила семинары для учителей ин-
форматики школ города.

Для осуществления этой 
инициативы Управление обра-
зования Краматорска должно 
организовать группы учеников 
и проработать программу фа-
культативов, предложенную 
Академией. 

Сергей Хряков

ИНФОРМАТИКА – 
ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

На листопадовому засіданні 
вченої ради ДДМА розглянуті 
актуальні питання життя Академії. 
З доповіддю «Про перспек-
тиви міжнародної співпраці  
в галузях науки та навчання» 
виступив проректор з наукової 
роботи, управління розвитком та 
міжнародних зв’язків, професор 
Михайло Турчанін.

Зазначено, що основни-
ми засобами реалізації такої 
співпраці є участь у світових, 
європейських, міжнаціональних 
і національних програмах, ро-
бота в рамках багатосторонніх 
або двосторонніх договорів про 
міжнародну співпрацю між на-
вчальними та науковими устано-
вами й двохсторонніх договорів 
про співпрацю між окремими на-
уковими групами та лабораторіями, 
зрештою, діяльність за програмами 
індивідуальних грантів, що оголо-
шуються іноземними державними 
установами, фондами й приватними 
фірмами. 

Найбільш ефективною була 
участь науково-педагогічних 
працівників Академії в програмі 
Tempus (5 проектів). У поточ-
ному році завершуються три  
з них: «Міжнародна мережа для 
інноваційного розвитку систе-
ми техносфери, яка заснована на 
мікро- і нанооб’єктних технологіях» 
(науковий керівник – д-р техн. наук, 
проф. Алієв І.С.); «Розвиток курсів 
вбудованих систем із застосуванням 
інноваційних віртуальних підходів 
до інтеграції науки, освіти й вироб-
ництва в Україні, Грузії, Вірменії» 
(науковий керівник – д-р техн. 
наук, проф. Тарасов О.Ф.); «Освіта 
для лідерства, інтелектуального 
та творчого розвитку» (науковий 
керівник – д-р економ. наук, проф. 
Рекова Н.Ю.). Участь у виконанні 
цих проектів мала певні матеріальні 
наслідки. До Академії надійшло  на-
укове обладнання. 

З метою підвищення 
інформованості співробітників і 
студентів Академії щодо можливо-
стей програми Erasmus+ у нас був 
проведений Інформаційний день, 
на якому була прочитана лекція ку-
ратором Національного офісу про-
грами Шитіковою С.П.

У найближчих роках Академія 
залишатиметься активним учас-
ником програми Erasmus+. Новий 
проект Erasmus+ 586114-EPP-
1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP-
Innovative Multidisciplinary 
Curriculum in Artificial Implants 
for Bio-Engineering BSc / MSc 
Degrees («Розробка інноваційної 
міждисциплінарної навчальної про-
грами з інтелектуальних імплантатів 
для бакалаврів і магістрів в області 
біоінженерії / BIOART») (науко-
вий керівник – Тарасов О.Ф.) буде 
фінансуватися Європейським Со-
юзом з 2018 року.

В Академії діють 42 уго-
ди про творчу співдружність  
із провідними ВНЗ, науковими цен-
трами та організаціями зарубіжжя. 
Як приклади активної співпраці  
в рамках таких договорів можна 
навести багаторічні договори з Ви-
щою технічною механічною шко-
лою (Сербія) та Materials Science 
International (Німеччина). У рам-
ках договору з Вищою технічною 
механічною школою в м. Трстенік 
(Сербія) викладачі ДДМА багато 
разів брали участь у конференціях 
RADMI. За матеріалами доповідей 
опубліковано більше 50 статей  
у рейтингових наукових виданнях, 
таких як Applied Mechanics and 
Materials (Швейцарія), Mechanical 
Testing and Diagnosis (Румунія), ви-
дано три монографії у видавництві 
SATCIP. У рамках договору з на-
уковим центром Materials Science 
International протягом остан-
нього десятиріччя науковцями 
Академії були здійснені вісім 
виїздів із доповідями на міжнародні 

конференції, спільно опубліковані 
дев’ять томів у всесвітньо відомій 
серії Landolt-Boеrnstein видавницт-
ва Springer-Verlag.

Протягом останньо-
го десятиріччя такі кафедри 
ДДМА, як КМСІТ, КІТ, АВП, ЕСА 
плідно співпрацювали з фірмами 
Heidenheim, Delcam Siemens, 
Phoenix Contact Texas Instruments, 
«Інтермех», Berneerker & Rainer 
Industrie Electronik, QFX Simulations. 
Результатом такої співпраці 
стало оснащення лабораторій 
ДДМА сучасними комп’ютерами, 
мікропроцесорними пристро-
ями, засобами автоматизації, 
вимірювальними комплексами  
та ліцензійним програмним  
забезпеченням. 

Однією з важливих 
умов успішної участі в про-
грамах міжнародного на-
укового співробітництва є 
належна поінформованість у фа-
хових наукових питаннях. У ДДМА  
належному виконанню такої 
умови сприяє те, що наш ВНЗ на 
конкурсних умовах став одним  
із 25 закладів в Україні, для яких 
був одночасно відкритий безкош-
товний доступ до електронних 
баз даних Web of Science і Scopus.  
З метою підвищення інформованості 
науковців і студентів Академії 
щодо можливостей цих баз даних 
у поточному році в нас відбулася 
лекція менеджера українського 
офісу Clarivate Analytics Тихонкової 
І.А. «Можливості платформи Web 
of Science для якісних наукових 
досліджень».

Необхідною умовою участі 
студентів і викладачів ДДМА у тих 
чи інших програмах міжнародної 
співпраці є чітко визначене власне 
бажання й розуміння доцільності, 
а також володіння в достатній мірі 
іноземною мовою. Вчена рада 
вважає позитивним підвищення 
співробітниками рівня знань 

англійської мови на курсах, які були 
започатковані два роки тому. Також 
позитивним моментом є поширен-
ня практики викладання окремих 
дисциплін англійською мовою.

За результатами роботи вче-
на рада прийняла постанову.  
У ній зокрема передбачається об-
говорення на радах факультетів та 
засіданнях кафедр перспективних 
напрямків та можливостей участі 
науково-педагогічних працівників, 
докторантів, аспірантів і студентів 
у різних міжнародних програмах 
академічної та наукової співпраці. 
Вивчення можливостей щодо 
створення відділу з міжнародної 
діяльності. Висвітлення на сайті 
ДДМА інформації про міжнародні 
наукові та освітні заходи, гранти та 
програми.

З доповіддю «Про роботу  
з обдарованими студентами  
в 2016/17 н. р., ефективність 
роботи аспірантури та ре-
зультати прийому аспірантів  
у 2017 році» виступив проректор 
із наукової роботи, управління роз-
витком та міжнародних зв’язків, 
професор Михайло Турчанін. Вче-
на рада констатує, що кафедрами 
Академії здійснювалися необхідні 
заходи щодо виконання Програ-
ми роботи з обдарованою мо-
лоддю. До Програми залучено до 
152 студентів, що складає 9 % від 
їх загальної чисельності. Наукові 
керівники призначені, як прави-
ло, із числа провідних науковців 
і викладачів академії, серед яких 
професорів – 19 % від загальної 
кількості керівників, доцентів –  
64 %, ст. викладачів – 17 %. 

Рада відзначає збільшення 
в поточному навчальному році 
загальної кількості публікацій, 
що були підготовлені за участю 
студентів узагалі та учасниками 
Програми зокрема, водночас зни-
ження кількості статей, поданих у 
Студентський вісник ДДМА. 

У поточному році збільшилася 
кількість студентів, які брали участь 
у ІІ турі Всеукраїнської студентської 
олімпіади. Також збільшилася за-
гальна кількість отриманих нагород. 
Вони отримали десять нагород в 
особистому та командному заліках. 
Частка учасників Програми серед 
студентів, які отримали нагороди 
на конкурсах робіт, становить 89 %. 
Дипломи І–ІІІ ступеня були отримані 
на Всеукраїнському конкурсі ди-
пломних робіт, дипломних проектів 
та магістерських випускних робіт 
студентами спеціальності ТМ;  
на всеукраїнських конкурсах сту-
дентських наукових робіт – студен-
тами спеціальностей КМСІТ, ПТМ, 
ОМТ, ІСПР, ЕСА. На VI молодіжному 
конкурсі наукових робіт «Молодь 
у науці: нові аргументи» робота 
студента каф. ІСПР нагороджена  
дипломом І ступеня. 

Аналіз активності студентів-
учасників Програми в підготовці 
публікацій дає середній показник 
по Академії – 1 публікація на учас-
ника Програми. У той же час на 
кафедрі МПФ 1 публікація припадає 
на 8 учасників, на кафедрі АВП – на 5 
учасників. Хороших результатів до-
сягли кафедри ТМ, ІСПР, Ф, де на од-
ного учасника Програми у звітному 
році в середньому припадає  
2 публікації.

Студенти-учасники Програми 
беруть участь у НДР, що викону-
ються на кафедрах викладачами в 
другій половині робочого дня, а та-
кож у НДР, що фінансуються з дер-
жавного бюджету (2 – наук. кер., д-р 
техн. наук, проф. Ковалевський С.В., 
1 – наук. кер. д-р техн. наук, проф. 
Марков О.Є., 1 – наук.  кер. д-р техн. 
наук, проф. Тарасов О.Ф.). 

У поточному навчально-
му році збереглася тенденція 
до зниження частки студентів-
учасників Програми серед при-
йнятих до магістратури. Відсоток 
таких студентів становить 22 %  

(у 2015/16 н. р. – 40 %). 
Доля учасників Програми серед 

осіб, які вступили до аспірантури 
ДДМА за останні роки, становить: 
2013 р. – 30 %; 2014 р. – 7 %; 2015 р. 
– 46 %, 2016 р. – 0 %, 2017 р. – 22 %.

Основною формою підготовки 
кадрів вищої кваліфікації для 
Академії є аспірантура й доктор-
антура. Протягом 2017 року ви-
кладачами та співробітниками 
Академії захищено 2 кандидатські 
та 2 докторські дисертації. Ще 
п’ятеро аспірантів ДДМА захистили 
дисертаційні роботи й продовжили 
свою кар’єру за межами Академії.

Цього року виконані планові 
показники прийому до аспірантури 
й докторантури.

Серед вступників до 
аспірантури – тільки 2 особи, які 
навчалися за Програмою обдаро-
ваних студентів. Це є можливим 
наслідком того, що кафедри не за-
безпечили на необхідному рівні 
залучення до наукової роботи 
найбільш обдарованих студентів. 

На цей час кафедри та факуль-
тети Академії проводять роботу 
з уточнення плану-графіка завер-
шення роботи над дисертаціями ви-
пускниками 2017 р. та інших років 
випуску.

Вчена рада прийняла по-
станову, у якій запропоновано 
завідуючим загальноосвітніми  
й загальнотехнічними кафедрами 
забезпечити залучення до наукової 
роботи обдарованих студентів з 
молодших курсів. Підвищити рівень 
наукового доробку (дослідження, 
опубліковані роботи, мовна 
підготовка та ін.) і якість підготовки 
магістрів до вступу до аспірантури.

 Указано про неодмінне забез-
печення участі студентських на-
укових проектів у всеукраїнських і 
міжнародних конкурсах на здобуття 
грантів, стипендій, премій тощо.

Підготував Вячеслав Медведєв

НА ВЧЕНІЙ РАДІ ДДМА 

В последние выходные осе-
ни Донбасская государственная 
машиностроительная академия 
уже в пятнадцатый раз принимала 
участников ежегодного молодеж-
ного фестиваля интеллектуаль-
ных игр под названием «Кубок 
Академии», в рамках которого 
прошли турниры по играм «Что? 
Где? Когда?» и «Брейн-ринг» для 
школьников и студентов. Особен-
ностью этого фестиваля стала воз-
можность для всех команд играть 
в зачет международного (по пред-
варительной информации, пода-
ли заявки команды из почти ста 
городов десяти стран) турнира 
«Школьный Синхрон – Lite».

В общей категории по игре 
«Что? Где? Когда?» основная борь-
ба разгорелась между командами 
факультета автоматизации ма-
шиностроения и информацион-
ных технологий ДГМА. Впрочем, 
борьбы за чемпионство как тако-
вой не получилось: двукратные 
победители предыдущих «Кубков 

Академии» (2015 и 2016 года) и 
двукратные чемпионы Донецкой 
области среди студентов «КИТы» 
(группа ИТ-15-2) вновь доказали, 
что им нет равных, на 9 (!) отве-
тов опередив ближайших сопер-
ников. И вновь, как год назад, 
команды «Эволюция» (СМ-16-1) 
и «Древние греки» (СМ-15-1 с ма-
гистрантами кафедры ИСПР) на 
протяжении всех трех туров по-
казывали примерно одинаковые 
результаты: «8:7» в пользу «Древ-
них греков» после первого тура; 
«8:6» уже в пользу «Эволюции» во 
втором туре; «4:1» в третьем туре 
обеспечили «Древним грекам» 
звание вице-чемпиона (в 2016-м 
«серебро» получила «Эволюция»). 
В пятерку лучших среди студен-
тов вошли также чемпион среди 
первокурсников набора-2017 
– команда групп СА-17-1 и ИСТ-
17-1, взявшая теперь название 
«ВЯБР», и представители факуль-
тета экономики и менеджмента – 
«Лютики» (ФК-17-1).

Приятным «открытием»  
в старшей школьной категории 
стали «Горячие сердца» (ОШ № 
3), которые не только уверенно 
заняли первое место в своей воз-
растной группе, но и некоторое 
время в ходе турнира претендо-
вали на 3-е место в общем зачете, 
в итоге всего два правильных от-
вета уступив «Эволюции» (14:16). 
Для уточнения распределения 
второго и третьего мест между 
командами «Всезнайки» (ОШ № 5) 
и «Хороший орех» (ОШ № 6), имев-
шими в активе по 9 правильных 
ответов, пришлось проводить 
расчет дополнительного показа-
теля (суммарный рейтинг слож-
ности вопросов), после чего зва-
ние вице-чемпионов досталось 
«Всезнайкам» (43:41). В младшей 
школьной категории чемпионом 
стала команда «Wild goose» (вось-
миклассники ОШ № 16), на один 
ответ опередившая соперников 
– «Sweet Dreams» (ОШ № 22) и «Ко-
мету» (семиклассники ОШ № 3). 
Расчет дополнительного показа-
теля для второго и третьего мест 
вывел вперед «Sweet Dreams» 
(21:20).

Игра «Брейн-ринг» для луч-
ших восьми команд (пяти студен-

ческих и трех старших школьных) 
началась предсказуемо: «КИТы», 
«Древние греки», «Эволюция»  
и «ВЯБР» обыграли школьников  
и «Лютиков», причем все – с оди-
наковым счетом «1:0». Полуфина-
лы также закончились с одинако-
вым счетом, но уже «2:0». «КИТы» 
уверенно обошли «Эволюцию» 
(год назад именно «Эволюция» ли-
шила «КИТов» шанса стать «двой-
ными чемпионами»), а «Древние 
греки» неожиданно уступили 
«ВЯБРу». Но неожиданности на 
этом не закончились: финальный 
бой между «ВЯБРом» и  «КИТами» 
завершился победой (1:0) перво-
курсников; в игре за 3-е место 
«Древние греки» с таким же сче-
том победили «Эволюцию». Тра-
диция фестиваля, когда команда, 
ставшая чемпионом по «Что? 
Где? Когда?», не может повторить 
успех в «Брейн-ринге», осталась 
не нарушена.

До новых игр весной!

Александр Мельников,
президент клуба 

интеллектуальных игр ДГМА,  
и.о. председателя Донецкой 

областной организации Лиги 
украинских клубов

КУБОК АКАДЕМИИ – 2017

1-е место: команда «ВЯБР»

Призеры с ведущим
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В Краматорске в первых чис-
лах декабря прошел 3-й литера-
турно-художественный фестиваль 
«Кальмиус», который, определенно, 
затронул людские сердца. Несмо-
тря на немногочисленную посе-
щаемость, организаторы считают, 
что фестиваль удался. О чём от-
крыто заявили на итоговой пресс-
конференции. Действительно, цель 
достигнута – было создано макси-
мально благоприятное простран-
ство для общения и коммуникации 
разных творческих людей. Атмос-
фера домашнего уюта, взаимовы-
ручки и единства витала буквально 
повсюду, а общение было настоль-
ко живым, что, казалось, все было 
одним большим съездом дальних 
родственников.

Удалось поддержать некую 
мультикультурность проекта и по-
зволить гостю самому сделать вы-
бор, чему уделить свое внимание. 

Была создана программа, которая 
предусматривала, чем занять детей, 
молодежь и старшее поколение. 
Каждый выбирал по себе, посетить 
ли лекцию «Как стать журналистом», 
пообщаться со звездными гостями 
или уделить время детской про-
грамме.

В рамках фестиваля проходила 
ярмарка книг, где каждый нашел 

что-то особенное. Было феериче-
ское и пробирающее до мурашек 
представление от Первого театра 
пьесы «Ромео и Джульетта» (в пере-
воде Ю. Андрюховича), режиссер 
– Вадим Сикорский. Проведены 
литературный конкурс, участники 
которого были награждены на за-
крытии фестиваля, и вторая часть 
немецко-украинского интерактива 

«Диффузия». Новые работы худож-
ники начали создавать на фестива-
ле и закончили к выставке, которая 
прошла 7 декабря. Финишировал 
3-й день «Кальмиуса» выступлени-
ем таких контрастных групп, как 
«ЯгОди» и Joryj Kłoc.

Помимо основной програм-
мы, движение фестиваля побывало 
вместе со своими гостями в школах 
и детских садах города.

Конечно, огромным проколом 
стала вялая рекламная кампания, 
отсюда  фактическая негласность 
и отсутствие должной посещаемо-
сти фестиваля. Множество разноо-
бразных мастер-классов, звездных 
гостей-писателей, музыкантов и 
артистов не увидели своей полной 
аудитории. Как следствие,  органи-
заторы в будущем планируют смену 
формата фестиваля.

По мнению Алана Мейера, ино-
странного руководителя проекта 

«Диффузия», в Краматорске есть 
потенциал для дальнейшего раз-
вития. В рамках обсуждения за кру-
глым столом, где присутствовали и 
представители городской власти, 
была сформирована инициативная 
группа – для создания в Донецкой 
области полноценной стратегии 
развития культуры.

Как выразилась Татьяна Пи-
липец, представитель оркомитета 
фестиваля, ведущий библиотекарь 
Львовской центральной библиоте-
ки для детей и юношества: «Якщо 
цей фестиваль буде підтримувати 
міська влада, то Книжковий форум 
пропонує себе у якості партнера». 
Будем рассчитывать, что ее посыл 
дойдет до нужных людей и привле-
чет внимание городской власти.

 «Кальмиус» объединил в себе 
действительно многое – и причем 
абсолютно бесплатно. Органи-
заторы преследовали далеко не 
коммерческие цели, а стремились 
ознакомить жителей Донбасса  
с творчеством новых украинских 
мастеров. Отметим, что блокноти-
ки, которые специально раздава-
лись для автографов, пользовались 
огромным спросом у детей. 

Несмотря на недочеты в орга-
низации, фестиваль был окончен. 
И, безусловно, каждый участник и 
гость проекта за «Кальмиус», так 
или иначе, готов сказать организа-
торам: «Спасибо!»

Татьяна Ройбул

В Антикризовому медіа-
центрі 30 листопада відбулася 
прес-конференція з приводу змін  
у краматорській міграційній службі 
(паспортному столі). Присутніх на 
заході було мало, тому він транслю-
вався онлайн у різних соцмережах, 
а також на телебаченні.

Про зміни в паспортному 
столі, які відбулися після засідання  
6 жовтня, розповіли члени  
ГО «Фонд розвитку громади» 
Світлана Рудь та Станіслав Черно-
гор. Щоб виявити проблеми па-
спортного столу, було проведено 
анкетування серед  людей з обме-
женими можливостями та людей 

похилого віку. Результат опитуван-
ня можна дізнатися в попередній 
статті газети «Академія» № 12(324) 
від 13 жовтня 2017 року.

Під час відвідання паспортного 
столу ГО «Фонд розвитку громади» 
проінформував людей із приводу 
оплати деяких послуг. Адже звер-
таючись за послугами заповнення 
бланків до приватних власників, 
які розташувалися  на першому 
поверсі, люди намагаються скоро-
тити час перебування в міграційній 
службі. Їм простіше заплатити за 
послуги, ніж вимагати їх виконання 
працівниками паспортного столу. 

На сьогодні момент із усіх за-

планованих змін виготовили лише 
інформаційні стенди про надання 
послуг. Хоч вони й готові, їх досі 
неможливо побачити в приміщенні 
паспортного столу, але представ-
ники Фонду пообіцяли, що най-
ближчого часу з’являться не тільки 
вони, а й таблички на дверях.

Проблему пандуса ще 
вирішують. Сам пандус, теоретич-
но, можуть побудувати в наступно-
му році за наявності відповідного 
фінансування з місцевого бюджету. 
Згідно з відповіддю чиновників, 
будівництво обійдеться приблизно 
в 450 тисяч гривень, що викликало 
здивування в присутніх на прес-

конференції людей, які вважають 
подібну суму завеликою.

Про капітальний ремонт та 
перенесення приймальні ніхто й не 
згадав. На попередньому засіданні 
було запропоновано перенести па-
спортний стіл у приміщення голов-
поштамту. Але на цей момент про 
це можна навіть не мріяти.

Кардинальних змін у якості 
надання послуг міграційною служ-
бою доведеться чекати дуже довго,  
бо, крім громадян Краматорська,  
це більше нікому не потрібно.

Софія Павлова 

7 декабря для нашей редакции 
– значимая дата, это день рождения 
нашей коллеги, любимой подруги, 
талантливой поэтессы, журналиста, 
преподавателя кафедры менед-
жмента ДГМА, канд. эконом. наук 
Алины Остафийчук. В этом году ей 
исполнилось бы 38 лет. 

В день рождения Алины Оста-
фийчук, по традиции, в музее исто-
рии Краматорска прошла встреча 
со школьниками города. Ученикам 
школ № 25 и № 22 директор музея 
Наталья Волошина рассказала о 
жизни этого удивительного чело-
века, о том, сколько всего успела 
сделать Алина за свои короткие 30 
лет. Многим не сделать и десятой 
доли за всю свою жизнь. 

Алина с детства увлекалась 
литературой, любила читать, отлич-
но училась, увлекалась танцами и 
театром. Начала писать стихи еще 
в совсем юном возрасте – в 7 лет. 
Родители девочки бережно соби-
рали все ее творения, и благодаря 
этому уже после гибели поэтессы 
родителям Алины удалось издать 
семитомник полного собрания со-
чинений. При жизни Алины вышли 
в свет четыре сборника стихов. 
Пятый сборник, сборники сказок и 
сказов, а также сборник аудиоска-
зок были изданы ее друзьями уже 

после ее ухода.
Несмотря на свои таланты 

и возможности, Алина осталась 
учиться, а потом и работать в род-
ном городе. Всеми силами она 
старалась развивать Краматорск  
в культурном плане. Как журна-

лист, она освещала всю культур-
ную жизнь города. Наталья Воло-
шина отметила, что никто ни до 
неё, ни после так не проникался 
этой темой, Алина успевала на все 
мероприятия – и это будучи еще 
студенткой. Алина Остафийчук 
была инициатором и организато-
ром фестиваля бардовской песни 

им. В. Высоцкого в Краматорске, 
литературно-поэтического фести-
валя «Город дружбы приглашает»  
(г. Дружковка), который, кстати, 
должен был проходить тоже в на-
шем городе, но идею Алины актив-
но поддержало именно литератур-
ное сообщество Дружковки. Была 
соучредителем Краматорского 
общества защиты животных «Друг». 
Все ее инициативы живы и сегодня.

Ученикам школы № 25 об этом 
было очень интересно послушать, 
ведь в этой школе Алина училась 
9 лет.

Воспоминаниями об Алине по-
делились люди, которые ее знали, 
дружили, вместе работали. Редак-
тор газеты «Академия» Виктория 
Кулеш рассказала о студенческих 
годах жизни Алины и ее работе  
в газете «Академия» ДГМА, у ис-
токов создания которой стояла 
поэтесса. Она одной из первых за-
дала тон активной и инициативной 
работе в редакции, которая состо-
ит из студентов Академии, стала 
наставником не одного поколения 
журналистов, которые в будущем 
продолжили работу в этой сфере. 
Алина поддержала инициативу  
и активно работала над выпуска-
ми литературно-художественного 
журнала «Альманах муз», где собра-

ны творения преподавателей, сту-
дентов и сотрудников Академии.

Галина Школа, глава Крама-
торской городской обществен-
ной организации «Союз женщин 
Украины» и редактор поэтических 
сборников женщин Краматорска, 
поделилась впечатлениями о рабо-
те с этой замечательной девушкой. 
Галина Школа отметила глубокий 
смысл стихотворений Алины. Ее 
стихи нужно читать не один раз, 
чтобы в полной мере раскрыть ге-
ниальный замысел, которым про-
никнута каждая строка. И, конечно 
же, школьникам читали удивитель-
ные стихи Алины: мудрые, где-то 
жесткие, где-то лирические, но 
всегда заставляющие мыслить.

Это только маленький штрих  
к портрету замечательной девушки 
с совсем не женским характером.  
О ней написаны две книги, но и 
этого мало, чтобы рассказать о ее 
жизни и творчестве. Познать Алину 
можно через ее стихи.

Такими людьми, как Алина 
Остафийчук, город должен гор-
диться, изучать ее произведения 
в школах, проводить литератур-
ные встречи. Ведь ее наследие  
бесценно.

Виктория Лебединская

Если «делать», можно изменить жизнь и не только. 
 В Краматорске есть потенциал.

(с) Алан Мейер

Проблема насильства над 
жінками зараз є однією з актуаль-
них у світі. Для боротьби з нею ви-
користовуються різні сучасні фор-
ми та методи. Одним із них стала 
кампанія «16 Днів активізму проти 
ґендерно обумовленого насиль-
ства», яка пройшла напередодні 
Міжнародного дня боротьби за 
ліквідацію насильства щодо жінок. 
До участі в ній приєднався й Крама-
торськ, разом із 15 містами України. 

У рамках цієї акції визначні об’єкти 
архітектури були підсвічені пома-
ранчевим світлом, адже саме по-
маранчевий є офіційним кольором 
кампанії і використовується як сим-
вол світлого майбутнього, вільного 
від насильства щодо жінок та дівчат. 

За участю мешканців міста, 
поліцейських та представників 
влади було створено долоню, як 
символ єднання проти насильства. 
Фото заходу направлені до цен-
трального офісу представництва 
ООН в Україні, де стануть частиною 
мозаїки зі світлин, що надіслані  

з 16 українських міст, які долучили-
ся до акції. 

Поліцейські були одними з го-
ловних учасників кампанії, бо вони 
завжди першими приходять на 
допомогу в разі виявлення фактів 
насильства. Міжнародні організації 
надають активну допомогу поліції 
задля розвитку її компетенції  
в боротьбі з цією проблемою. 

Кампанія «16 Днів активізму 
проти ґендерно обумовленого 

насильства» в Україні та всьому 
світі починається 25 листопада –  
у Міжнародний день боротьби з 
насильством щодо жінок, – і триває 
до Міжнародного дня прав людини 
– 10 грудня, для привернення ува-
ги до проблеми насильства щодо 
жінок у світі. Такі часові рамки були 
обрані, щоб символічно поєднати 
проблему насильства над жінками 
та права людини і наголосити,  
що насильство є порушенням прав 
людини.

Підготувала Аліна Бергій

ЄДНАЙМОСЯ ПРОТИ 
НАСИЛЬСТВА

У ПАСПОРТНОМУ СТОЛІ КРАМАТОРСЬКА  
НЕ ПОСПІШАЮТЬ ІЗ ПОКРАЩЕННЯМИ

«ТЯНЕТ В ЗЕЛЕНУЮ ТИШЬ И ЗАВОДЬ,
ПО ОДУВАНЧИКАМ ДНИ СЧИТАТЬ…»

«КАЛЬМИУС» – МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

25 листопада в МБК  
ім. Л. Бикова (Старе місто) пройшов  
III Всеукраїнський фестиваль ми-
стецтв ім. Героя Небесної Сотні Івана 
Пантелєєва «Герої не вмирають!». 
Фестиваль присвячений пам’яті 
мешканців м. Краматорськ, які 
трагічно загинули, боронячи нашу 
країну протягом трьох останніх 
років. Проводиться щорічно  
з 2015 року. На заході згадали, окрім 
Небесної Сотні, також полеглих 
добровольців і громадських діячів.

Цього року були присутні 
гості з різних куточків України: по-
чинаючи від Донецької області й 
закінчуючи Івано-Франківською та 
Чернівецькою. 

Фестиваль розпочався  
зі спогадів родичів та друзів за-
гиблих, показом документальних 
кінофільмів про наших героїв. Після 
хвилини мовчання виступаючі 
почали концерт. Були й народні 
танці, і співи, як народних, так і су-

часних пісень, і літературні читан-
ня віршів Т. Шевченка та новітніх 
місцевих поетів, і некролог від лиця 
військових у виконанні учнів, і навіть 
театральна постановка із життя  
В. Стуса. Виступали й хореографічні 
ансамблі, і учасники АТО, і народні 
артисти України. За рахунок великої 
кількості виступаючих захід тривав 
аж 3 години! Гадаємо, що жоден із 
присутніх не залишився байдужим 
від такого дійства. 

Охочі могли відвідати вишива-
ну виставку наших волонтерів та 
ознайомитися зі стелою загиблих на 
війні наших земляків із Донецької 
області. 

Разом з усією країною  
о 16.00 виступаючі та глядачі 
вшанували пам’ять жертв гено-
циду українців – Голодомору, од-
ного з найстрашніших злочинів  
XX століття.

Іван Петренко

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ

                   Река 
Тянет в зеленую тишь и заводь,
по одуванчикам дни считать
и босиком бродить по самой
кромке воды, и в ответ сверчкам
тихо свистеть на три счета, ряску
в горсть собирать и гадать по ней,
сколько минут до луны осталось.
И бесконечно на плес смотреть.
Вечер в лесу – это божье чудо,
слышно, как сердце мое стучит.
И возникает из ниоткуда
лик самой желтой, большой свечи.
Если удастся по нитям просек

выйти к излучинам той реки,
знаю – тогда успокоюсь вовсе
и перестану писать стихи.
2
Если я вдруг заработаю рай,
можно, он будет рекой,
тихой, неспешной, в зеленую даль
льющейся – как покой?
Между раскидистых ласковых ив
можно я буду сидеть
на берегу? И, считая шаги
звезд по цветущей реке,
ждать, когда запах фиалок прольет
негу на чистую ночь.
Можно, чтоб не было в рае моем

слов и людей? Превозмочь
чтоб не могли мой ночной окоем
даже салютов огни.
Только река и песок были в нем,
только качание ив.

Алина Остафийчук

Несказанным словом 
захлебываюсь 

Несказанным словом – захлебываюсь, 
не лечат постель и спирт. 
И словно последней описью 
итожу – бескрайний – мир. 
До мелочи каждой – выточена 
слоновая кость судьбы, 

и куш выпадает. Ниточкою 
до неба – прогорклый дым. 
Поди-ка не сигаретами, 
не свечками тлеет день – 
нутром угоревшим – медленно 
чадит. Но не чёрно мне. 
Я набело стынь ковыльную, 
простуженную лазурь – 
записываю. По имени 
стрижей и волков – зову. 
Огнем приручаю – ветреные 
созвездия и тебя. 
Захлебываюсь – неспетыми 
словами – и жду – опять…

Алина Остафийчук

Самый яркий момент фестиваля – 
выступление группы  Joryj Kłoc

Под сенью муз
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№16 (328) 12 декабря 20176
«ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» 
Ответы на вопросы из прошлого но-

мера.
Вопрос 1. Гвинея – одна из беднейших 

стран мира. Поэтому территория возле 
Международного аэропорта Конакри но-
чью пользуется огромной популярностью 
среди усердных НИХ. Назовите ИХ словом 
латинского происхождения.

Ответ: студенты.
Комментарий: территория возле аэро-

порта – одно из немногих освещённых 
общественных мест в стране, поэтому ста-
рательные студенты приходят сюда, чтобы 
учиться ночью.

Автор: Тарас Вахрив, Тернополь.
Вопрос 2. Рассказывают, что один китай-

ский император как-то привлёк придвор-
ных математиков, чтобы оптимизировать 
свои обязанности перед НИМ. Назовите 
ЕГО.

Ответ: гарем.
Комментарий: кроме императрицы, у 

правителя Поднебесной были три старшие 
жены, девять жён, 27 наложниц и 81 рабы-
ня. Не мудрено и запутаться, выполняя су-
пружеские обязанности.

Автор: Александр Мудрый, Черновцы.
Вопрос 3. Компания Unlimited IT была 

недовольна скоростью предоставляемо-
го интернета. Чтобы показать, насколько 
сильно их провайдер отстал от современ-
ных технологий, сотрудниками компании 
был отправлен ИКС с картой памяти в рас-
положенный в другом городе офис. Одно-
временно те же данные стали пересылать 
с помощью интернета. На момент доставки 
карты памяти через интернет было пере-
дано лишь несколько процентов информа-
ции. Какие два слова мы заменили ИКСОМ?

Ответ: почтовый голубь.
Комментарий: древний способ передачи 

данных оказался быстрее современного.
Автор: Тарас Вахрив, Тернополь.

Сегодня предлагаем вашему внима-
нию вопросы международного синхронно-
го турнира по игре «Что? Где? Когда?» под 
названием «Вересковый мёд» (был прове-
ден в октябре 2017 года).

Вопрос 1. Фотография светофора, на 
котором одновременно горят все три сиг-
нала, была озаглавлена русской фразой, 
ставящей в тупик иностранцев. Напишите 
эту фразу.

Вопрос 2. Когда в середине XIX [девят-
надцатого] века пришло подтверждение, 
британская газета написала об отсутствии 
названия, понятного цивилизованным лю-
дям. Интересно, что слово, которое бри-
танцы сочли подходящим, сам сэр Джордж 
таковым не считал, утверждая, что местные 
жители не смогут ни выговорить его, ни за-
писать. Напишите это слово.

Вопрос 3. Можно сказать, что за послед-
ние пятнадцать лет человечество пережи-
ло пять ИХ – в 2002-м, 2006-м, 2009-м, 2012-
м и 2016-м годах. Ответьте двумя словами, 
совпадающими с названием произведения 
2017 года, что происходит между НИМИ.

Александр Мельников,
президент Клуба 

интеллектуальных игр ДГМА

Восемь лет, как я закончила ДГМА. Восемь лет, как я написала последнюю 
статью для нашей газеты. А последствия расхлебываю до сих пор. Серьезные 
последствия. Изменившие мою жизнь. Хотите знать всю правду?

ЧТО МНЕ ДАЛА РЕДАКЦИЯ

З ПОВНОЛІТТЯМ ТЕБЕ, «АКАДЕМІЄ»!

Право писать
Писать я любила всегда – сочи-

няла стихи, писала эссе, придумывала 
рассказы. По-детски наивные, неуме-
лые, кривые. Мои первые неопытные 
статьи встречали стальную руку Шефа, 
который перечеркивал и заставлял 
переписывать. Иногда очень жестко, 
иногда по-отцовски мягко. Здесь мои 
руки поставили на место :) Научили 
писать правильно (о нет, я не о грам-
матике, это заслуга корректоров). 
Научили структурировать статьи, вы-
делять главную мысль, преподносить 
вкусно. Тут научили писать так, чтобы 
меня хотелось читать.

Открытые двери
Вы думаете, я перестала писать, когда ушла из газеты? Напротив. Я стала ко-

пирайтером – теперь я получаю хорошие деньги за то, что люблю. Копирайтер 
пишет статьи, рекламу, посты в соц. сети – любой текстовый контент. После редак-
ции это проще простого. Но самое классное в этом всем – вы можете работать где 
угодно, в любой точке земного шара. Представляете, вы сидите на берегу моря, 
ноги тонут в белом песочке, рядом коктейль с зонтиком, а на коленях ноутбук –  
и вы творите. Да, я работаю не по специальности, но технический вуз дал возмож-

ность с легкостью разбираться в технических текстах…

Хобби
Не хотите отучиться впустую? Строите планы работы по специальности? 

Что ж, это похвально и достойно уважения! Как здесь могут пригодиться навыки, 
полученные в редакции? Вы учитесь структурировать мысли, выделять главное.  
А это очень ценное умение в технической сфере. А еще вы всегда можете оста-
вить творчество в качестве хобби (а ремесло писателя я отношу к творчеству). На-
пример, я, помимо основной работы копирайтером, еще являюсь блогером. Мой 
блог базируется в Инстаграмме, там я выкладываю свои отчеты о поездках, свои 

мысли. Там живет мое вдохновение.

В общем, ребята, если вы любите писать, то Редакция – 
это та школа, которая даст вам мощную базу. Но не думайте, 
что будет просто. Просто попробуйте.

Посмотреть мой личный блог вы можете здесь: 
Инстаграмм @genia_ruda

Евгения Тихонова

Уверенность в себе
Во время работы корреспондентом ши-

рокого профиля в «Академии» мне приходи-
лось общаться с людьми самого различного 
статуса. Деканы, проректоры, ректор, жюри 
фестивалей. Страшно, неловко, ведь я такая 
мелкая сошка, студент. «Ты не просто студент, 
ты журналист газеты!» – говорил Вячеслав 
Степанович. Это внушало некую гордость  
и уверенность в себе. На мне миссия – собрать 
информацию и донести до читателей. Иногда  
я писала совсем не то, что хотелось руко-
водству (например, зав. кафедрой, деканам),  
и тогда приходилось отстаивать право на чест-
ность. И это тоже грандиозный опыт, подготов-
ка к реальной жизни. Умение отстаивать свою 
позицию – это очень-очень важное умение  

в жизни. Просто поверьте.

УМНИКИ И УМНИЦЫ

17 грудня редакція медіа-групи 
«Академія» святкує свій день народ-
ження. У цей день нам виповнюється 
вісімнадцять років. 

Вісімнадцять – вік повноліття. 
Вісімнадцятирічна людина є сформова-
ною, відповідальною, здатною приймати 
виважені самостійні рішення. 

У редакції, як і в людини, були свої 
етапи становлення. Вісімнадцять років 
тому ми мало що могли технічно, робили 
перші кроки в журналістиці, розвиваючи 
видання газети. Поступово сформувала-
ся редакція радіо, вийшли на простори 
Інтернету, з’явилося телебачення. Упев-
нено можу сказати, що усе те, чого змог-
ла досягти «Академія», є, великою мірою, 

результатом ентузіазму її засновників – 
Вячеслава Медведєва, Аліни Остафійчук,  
Ярослава Шумейка, Олени Єрьоменко.  
Окрім того, результатом напруженої 
праці тих журналістів, хто, прийшовши до 
нас, знаходив щось близьке собі – друзів, 
однодумців, улюблену справу – і при-
святив медіа-групі «Академія» більшість 
свого вільного часу до кінця навчання 
в нашому виші. Дуже важко перелічити 
всіх, кого хотілося – довелося б створю-
вати аналогічний за розмірами матеріал. 
Хочу лише сказати всім випускникам га-
зети, хто прочитає цей матеріал, – знайте, 
ми пам’ятаємо про вас. І завжди чекаємо 
в гості.

 Наші журналісти не тільки 
висвітлювали новини. Вони вчилися, 
розвивалися – як журналісти, як люди. 
Особливо вагому й фундаментальну 
освіту отримали випускники спеціалізації 
«Журналістика». Багато з них, та й з тих, 
хто просто сумлінно працював у редакції, 
продовжили свою вже професійну 
журналістську діяльність в інших ЗМІ. 
Це Олена Антончик, Михайло Бакузов, 

Наталія Моренко, Аліна Ященко, Вікторія 
Повержук, Юлія Пальнова, Богдан Логви-
ненко, Богдан Лук’яненко та інші. Отже, 
під час свого становлення редакція 
сама була й залишається школою для її 
журналістів. Ось і зараз усі бажаючі, хто 
приходить до медіа-групи як стажисти, 
учаться азам журналістики, засвоюють 
знання, які передають їм більш досвідчені 
їх товариші.

Вісімнадцять років – це чимало. Це 
вік, коли вже є досягнення. Своєю пра-
цею наші журналісти здобули визнан-
ня нашій медіа-групі. Це засвідчують 
здобуті ними перемоги: «Академія» має 
більше 60 нагород на регіональних, 
загальноукраїнських і міжнародних фе-
стивалях та конкурсах. 

Але все ж таки вісімнадцять років 
– це тільки початок людського до-
рослого життя. Коли багато планів на 
майбутнє і є молодість та наснага, щоб 

їх реалізовувати. Що побажати тобі, 
імениннице? Не забувати, шанувати добрі 
традиції, що склалися за минулі роки, 
створювати нові. Подальшого розвитку 
– творчого й технічного. І матеріального, 
що також важливо. Але найважливіше 
– щоб не переводилися небайдужі 
молоді люди, які прийдуть у твої стіни 
журналістами. Бо саме їм підтримувати 
твоє життя в майбутньому.

Зі святом тебе, редакціє! 
Олексій Кабацький

Комплектування газети (2003 р.)

Золота медаль від МОН в конкурсі 
«Вища школа – 2008»

«Академія TV» за створенням випуску «Типового студента» (2017 р.)

Запис ефіру на радіо «Академія» (2017 р.)

Колектив медіа-групи «Академія» з випускниками (2017 р.)


