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ВІТАЮТЬ
доцента кафедри ЕСА

Шеремета Олексiя Iвановича
з успішним захистом дисертації
на здобуття вченого ступеня доктора наук,
що відбувся 24 травня 2018 р.
у Національному технічному університеті
«Харківський політехнічний інститут».
Тема дисертації – «Синтез електромеханічних
систем на базі дискретного часового
еквалайзера». Науковий консультант –
Садовой Олександр Валентинович.

Донбаська державна машинобудівна академія (IV рівень акредитації)
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
Факультет інтегрованих технологій
і обладнання
Кафедра обладнання і технології
зварювального виробництва:
 доцент			1,65 ставки,
3,6 ставки.
 старший викладач		
Кафедра хімії та охорони праці:
 доцент			0,1 ставки.
Кафедра основ проектування машин:
 доцент			1 ставка,
0,8 ставки,
 старший викладач		
0,8 ставки.
 асистент		
Кафедра технології машинобудування:
1 ставка.
 старший викладач		
Кафедра технології та обладнання
ливарного виробництва:
 доцент			0,8 ставки,
1,4 ставки,
 старший викладач		
0,7 ставки.
 асистент		
Кафедра обробки металів тиском:
 доцент			0,25 ставки,
1,9 ставки,
 старший викладач		
1 ставка.
 асистент		
Кафедра механіки пластичного формування:
 доцент			2,15 ставки,
1,7 ставки.
 старший викладач		
Факультет машинобудування
Кафедра підйомно-транспортних машин:
 доцент			1,55 ставки,
0,5 ставки.
 асистент		
Кафедра автоматизованих металургійних
машин та обладнання:
 доцент			2 ставки.
Кафедра комп’ютеризованих мехатронних
систем, інструменту і технологій:
1,25 ставки.
 асистент		
Кафедра фізики:
 доцент			0,6 ставки,
1,5 ставки.
 асистент		
Кафедра вищої математики:
 доцент			0,95 ставки,
0,85 ставки,
 старший викладач		
0,65 ставки.
 асистент		
Факультет економіки та менеджменту
Кафедра економіки підприємства:
0,9 ставки,
 професор		
 доцент			4,95 ставки,

0,65 ставки.
 старший викладач		
Кафедра фінансів, банківської справи
та підприємництва:
 доцент			0,25 ставки,
0,5 ставки.
 старший викладач		
Кафедра обліку і аудиту:
 доцент			3,95 ставки,
2,25 ставки,
 старший викладач		
0,75 ставки.
 асистент		
Кафедра менеджменту:
1,6 ставки,
 професор		
 доцент			2 ставки,
2 ставки.
 асистент		
Кафедра мовної підготовки:
1,4 ставки,
 старший викладач		
0,4 ставки.
 викладач		
Кафедра фізвиховання і спорту:
0,3 ставки,
 професор		
 доцент			1 ставка,
0,9 ставки,
 старший викладач		
3,6 ставки.
 викладач		
Кафедра філософії
та соціально-політичних наук:
 доцент			2 ставки,
0,6 ставки.
 старший викладач		
Факультет автоматизації
машинобудування та інформаційних
технологій
Кафедра технічної механіки:
 доцент			2,1 ставки,
2,2 ставки.
 старший викладач		
Кафедра комп’ютерно-інформаційних
технологій:
0,65 ставки.
 асистент		
Кафедра електромеханічних систем
автоматизації:
 доцент			1 ставка,
2 ставки.
 асистент		
Кафедра автоматизації виробничих процесів:
 доцент			3,8 ставки,
2,45 ставки,
 старший викладач		
1,3 ставки.
 асистент		
Кафедра інтелектуальних систем
прийняття рішень:
1,75 ставки.
 асистент		
Кафедра інформатики й інженерної графіки:
 доцент			2 ставки.

Вимоги до претендентів:
Посади науково-педагогічних працівників можуть обіймати особи, які вільно володіють державною мовою, мають повну вищу освіту за профілем кафедри.
На посаду старшого викладача, викладача та асистента приймаються особи, які мають наукові ступені
доктора філософії (кандидата наук), ступінь магістра, досвід викладацької, науково-дослідницької роботи.
На посаду доцента можуть претендувати особи, які мають учене звання доцента або старшого наукового співробітника та/або наукові ступені доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) та стаж науковопедагогічної роботи не менше 5 років.
На посаду професора можуть претендувати особи, які мають науковий ступень доктора відповідної
галузі наук (як виняток – доктора філософії (кандидата наук)), стаж науково-педагогічної роботи не менше
10 років, а також видані підручники, навчально-методичні посібники, інші наукові праці та які викладають
курси на високому науково-теоретичному рівні, готують науково-педагогічні кадри.
Заяви на участь у конкурсі подаються у строк до 15 серпня 2018 року
за адресою: м. Краматорськ, вул. Академічна,72, відділ кадрів (ауд.1232), тел. 41-68-00.
До заяв додаються копії паспорта, ідентифікаційного коду, документів про освіту, диплома кандидата
(доктора) наук, атестата доцента (професора), список наукових праць.

ДОБРІ ЖНИВА В СТАРТАП-ШКОЛІ
В Академії 23 червня відбувся
конкурс проектів Стартап-школи «Сікорскі Челендж, м. Краматорськ». Він проходив у рамках
проекту «Модель стартапів "Сікорські челендж" об’єднує Донбас», фінансово та організаційно
підтриманого проектом «Зміцнення громадської довіри», що
фінансується Агентством США з
міжнародного розвитку (USAID).
Для стартапівців Конкурс став
відповідальним моментом, адже
переможці
представлятимуть
свої роботи в Києві перед іноземними бізнесменами, які оберуть
цікаві проекти для фінансування
й впровадження.
У вступному слові проректор
ДДМА з наукової роботи, управ-

ління розвитком та міжнародних зв’язків, професор Михайло
Турчанін нагадав, що Стартапшкола «Сікорскі Челендж, м. Краматорськ» почала свою роботу
в березні цього року. За цей час
проведені три блоки занять – семінари для викладачів і студентів.
А отримані результати можна
представити широкому загалу.
Ректор ДДМА Віктор Ковальов підкреслив, що сьогодні в
Академії з’явилася нова форма,
яка поєднує творчу роботу з бізнесом. Перші кроки дають упевненість, що це починання матиме
успішне продовження.
На конкурсі стартапів було
представлено шість проектів, які
оцінювало журі у складі: прорек-

тор ДДМА, професор Михайло
Турчанін, голова президії регіонального відділення МАН з науково-промислового
профілю,
професор Сергій Ковалевський,
міжнародний тренер, співзасновник інноваційної системи Sikorsky
Challenge, директор компанії
Be Next IT (Ізраїль) Ігор Пеєр, завідувач сектору з питань науки
та вищої освіти департаменту
освіти й науки ДонОДА Валентин
Тарасов, директор ТОВ «Завод автогенного обладнання "Донмет"»
Володимир Сергієнко й голова журі – ректор ДДМА Віктор
Ковальов.
(Продовження на стор. 2)

ВІТАЄМО ІМЕННИХ СТИПЕНДІАТІВ
ДДМА – 2018!
Відмінне навчання потребує багато праці і, головне, бажання. І так приємно, коли всі зусилля винагороджуються. Окрім звичайних стипендій, старанних студентів заохочують і іменними
стипендіями. За результатами літньої сесії чотирьом студентам Академії призначено стипендії Президента України, також
у першому триместрі студенти ДДМА будуть отримувати
стипендії Верховної Ради України і ПАТ НКМЗ.
Стипендії
Президента
України призначено:
- Жук Я.А. (АВП15-1);
- Балаболко О.Р. (ІТ15-2);
- Баган С.В. (СМ15-1);
- Копецькому Я.Р. (ІТ15-1).

Стипендії Верховної Ради
України:
- Кадацькому М.А. (СМ16-1);
- Криворучеку В.В. (АВП16-1).

Стипендії ПАТ НКМЗ:
- Митрохиній К.М. (МВС15-1);
- Ларічкіну О.В. (АВП17-1м);
- Трощію О.О.( ЕСА17-1м);
- Григоряну М.Р. (ІТ15-2);
- Коваленко М.С. (ПТМ17-1м);
- Железняку Д.С. (МВС14-1);
- Котковій В.В. (ОТП13-1м);
- Мирошниченко Д.М. (ТМ14-1);
- Наталенко В.В. (ЗВ13-1м);
- Наталюк Д.М. (ЛВ13-1м);
- Івановій Ю.О. (ОМТ13-1м).

ВИКЛАДАЧ І ВИПУСКНИКИ ДДМА ОТРИМАЛИ
НАГОРОДИ В КОНКУРСІ «МОЛОДА ЛЮДИНА РОКУ»
23 червня у м. Новогродівка до Дня молоді відбулося урочисте нагородження переможців обласного конкурсу «Молода людина року – 2018». На
цьому заході доцент кафедри КІТ, заступник голови
ППО ДДМА Ігор Сташкевич був відзначений Почесною грамотою ДонОДА за значний особистий внесок у реалізацію державної молодіжної політики,
сприяння розвитку молодіжних ініціатив, активну
участь у суспільному житті Донецької області.
Зазначимо, що переможці в номінаціях «Молодий машинобудівник року» і «Молодий підприємець року», Віталій Держевецький і Олена Кучерук,
– випускники нашої Академії. Наша молодь завжди
попереду!
Вікторія Лебединська
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ДОБРІ ЖНИВА В СТАРТАП-ШКОЛІ

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»:
ПОБЕДА КОМАНДЫ ДГМА

2 июня прошел последний в этом сезоне
городской турнир по игре «Что? Где? Когда?»
(автор и редактор пакета вопросов – Владислав Пристинский), показавший весьма
интересные результаты. Первый тур завершился победой традиционного лидера – команды «КоньякСпорт» – 11 правильных ответов
(у остальных – от 5 до 9). Во втором туре лучший результат показали «Интеллектуальные
решения» – 10 очков (у «КоньякСпорта» – 8,
у остальных – от 2 до 7). В третьем туре поймавших кураж представителей ДГМА было
уже не остановить – 11 очков против 9 у ближайших соперников. В итоге игра закрытия
сезона завершилась победой «Интеллектуальных решений» – 29 ответов, затем расположились «КоньякСпорт» (28), «Феникс» (24), «ОСА»
(22) и «Теремок» (21), у остальных команд –
по 18 и менее ответов.
Все подробности о турнире и фотоматериалы – в социальных сетях (группа «Клуб интеллектуальных игр ДГМА»).
Александр Мельников

(Закінчення. Початок на стор. 1)
Стартапи, представлені до конкурсу,
мали дуже різний характер. Проект iNet
for Pet Наталя Михайличенко та її команди спрямований на підвищення якості
життя тварин-компаньйонів, особливо
тих, хто є єдиним улюбленцем у сім’ї і не
має можливості безпосередньо спілкуватися з представниками свого виду.
Ірина Киреєва зі своєю командою
представили проект Best time – анти-кафе, у якому безкоштовне все, окрім часу.
Створити маркетингову платформу
BCom для безкоштовного розміщення реклами,
її перегляду й отримання
за перегляд знижок та їх
використання
при
наступних покупках запропонувала команда Наталії
Руденко.
Олександр
Лукавський представляв проект
CocialWay – агентство з підвищення конкурентоспроможності й затребуваності
людей на місцевому та міжнародних ринках.
«Віртуальний
клас»
–
он-лайн
платформу
для репетиторів, психологів, коучів
і тьюнерів на основі віртуальних кабінетів запропонував Юрій Лисенков.
Із презентацією платформи для аналізу стартапів Demand Startap виступила
Олена Балаболко.
Проекти визвали жваве обговорення,

кожен доповідач відстоював значення й рентабельність свого стартапу. Опоненти, яких
у приміщенні читальної зали ДДМА зібралося чимало, ставили
досить гострі питання.
Звучали
пропозиції
і критика. Наприклад,
Володимир Сергієнко
підкреслив, що, за його
багаторічним досвідом,

у
стартапах
завищені
сподівання
на отримання прибутку. Заставили задуматися питання про конкуренцію, адже у
ряді стартапів є прямі й опосередковані
конкуренти. І багато інших.
Міжнародний тренер, співзасновник
інноваційної системи Sikorsky Challenge,

директор компанії Be Next IT (Ізраїль)
Ігор Пеєр зазначив, що цей конкурс був
гарним тренуванням і дуже наближеним
до реалій бізнесу. Слухачі школи пройшли великий шлях від «нічого» до реальних проектів, і кожен із цих проектів
має шанс стати реальним бізнесом.
Переможцями стали три проекти:
iNet for Pet, Demand Startap і «Віртуальний клас». Їх розробники візьмуть участь
у конкурсі стартапів «Сікорськи челендж» 4–6 липня в Києві. Там будуть
представлені стартапи з Вінниці, Дніпра,
Києва, Краматорська, Маріуполя, Покровська, Сєверодонецька. За словами
Ігоря Пеєра, стартапи оцінюватимуть
інвестори і з інших країн. Вони й будуть
фінансувати
впровадження
цікавих
проектів.
Вікторія Лебединська

СПОРТ

«БРОНЗА» НА ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ
З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ
З 5 по 7 червня
на відкритих спортивних майданчиках
Машинобудівного
коледжу Донбаської
державної машинобудівної академії відбулися змагання чемпіонату
Донецької
області з пляжного
волейболу
серед
студентів
закладів
вищої освіти ІІІ–ІV рівнів
акредитації.
У змаганнях, присвячених святкуванню Міжнародного Олімпійського дня,
виявили бажання помірятися силами п’ятнадцять пар
– дев’ять чоловічих та шість жіночих команд з п’яти вишів області.
У складі двох чоловічих збірних команд Академії виступали: Антон Петров,
Антон Самоглядов, Даніїл Васильєв, Євген Горішній. Тренер – викладач кафедри
фізичного виховання і спорту Будяк Л.М.
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За підсумками зіграних зустрічей I місце посіла збірна команда ДДМА
у складі Антона Петрова
й Антона Самоглядова,
II місце також у нашої
пари – Даніїла Васильєва та Євгена Горішнього,
третіми стали представники Донбаського державного педагогічного
університету. Кращим
гравцем було визнано
Антона Самоглядова.
За
підсумками командного заліку
серед
жінок
I місце посіла збірна
команда
Донбаського
державного
педагогічного університету, II – Донецького
національного медичного університету,
III – Донбаської державної машинобудівної академії.

«БРОНЗА» НА ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ
З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ
2–3 червня в Луцьку проходив командний чемпіонат України з легкої
атлетики серед юніорів, який зібрав
269 учасників з усієї країни. Донецьку область представляли два спортсмени, серед яких студент нашої Академії Микита
Кадацький (СМ-16-1).
Микита виступив у виді легкої атлетики – штовхання ядра масою 6 кг і з результатом 15 м 10 см посів 3-є місце. Зазначимо, що у віковій категорії Микити
виступили 20 спортсменів.
Як каже сам спортсмен, він сподівався
на кращий результат. «Вплинули погодні
умови: спека, дуже сліпило яскраве сонце,
– ділиться враженнями Микита. – Вижав
із себе все, що зміг».
Штовханням ядра Микита займається

з 2012-го, а це майже 6 років. Починав
тренуватися у своєму рідному Торецьку, а після вступу до ДДМА займається
на базі Академії. У чемпіонатах почав брати участь із 2015 року. Перед змаганнями
тренування відбуваються на олімпійській
базі в Бахмуті.
Зараз Микита готується до чемпіонату України з легкої атлетики серед юніорів, який відбудеться наприкінці червня
у Кропивницькому. За результатами цих
змагань буде відбір на чемпіонат світу.
Нагадаємо, що на початку травня
на обласних змаганнях Микита виповнив
норматив кандидата в майстри спорту
України з результатом 16 м 70 см.
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