ГАЗЕТА

ДОНБАСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ

МАШИНОБУДІВНОЇ

АКАДЕМІЇ

14 вересня 2018

№12 (340)

ВІТАЄМО ПЕРШОКУРСНИКІВ!
Сьогодні Академія відчинила
свої двері нашим першокурсникам. День знань вони вперше відзначили у стінах вишу, який буде
їм рідною домівкою протягом
п’яти років.
Біля другого корпусу ДДМА
першокурсників зустрічали наші
викладачі. З рук ректора Віктора
Ковальова символічний ключ від
Академії та право відкрити двері
до науки отримав першокурсник
Олександр Грищенко, який набрав максимальний бал при вступі у ДДМА.
Щоб навчання було легким,

Нагороду урочисто вручила помічник народного
депутата України Максима
Єфімова Ольга Ворощук на
Конференції трудового колективу ДДМА, яка відбулася 30 серпня.
Вікторія Лебединська

75 РІЧНИЦЯ ВИЗВОЛЕННЯ
КРАМАТОРСЬКА
6 вересня професорськовикладацький склад і студенти Академії взяли участь
у відзначенні 75-ї річниці визволення Краматорська від
фашистської окупації. Віддати шану загиблим воїнам

нашої Батьківщини.
Свято
відбувалося
в усьому місті. Після урочистих заходів ветеранів запросили до Обеліску Слави
біля історичного музею, де
їх почастували солдатською

на Алею Слави до Вічного
вогню прийшли місцеві жителі. Серед них були ветерани, які добре пам’ятають
ті дні. Роки беруть своє, і, на
жаль, ветеранів війни залишилось небагато, але є ще
й ті люди, які забезпечували
Перемогу в тилу. Адже після
визволення Краматорська
і діти старшого віку, і жінки стали за верстати, щоб
наблизити час звільнення

кашею і фронтовими ста грамами. Присутні згадували ті
страшні два роки окупації,
усе, через що прийшлося
пройти тим, хто залишився
в місті. Зі вдячністю говорили про воїнів 3-го танкового
корпусу, 59-ї гвардійської
стрілецької дивізії, 5-ї гвардійської
мотострілецької
бригади та 234-го окремого
танкового полку.
Вячеслав Медведєв

ДДМА відзначила 65-річчя. За цей
період Академія виховала десятки
тисяч спеціалістів, які працюють
у нашому місті, в Україні й далеко за її межами. ДДМА пишається
своїми випускниками. «Я не маю
сумнівів, що ви, наші нові студенти, будете розвивати славні традиції нашого вишу й досягати нових успіхів. Бажаю вам, щоб роки
навчання в Академії стали для вас
яскравими, незабутніми й щасливими роками життя», – наголосив
Віктор Ковальов.

Вікторія Лебединська

ПЕРШІ ПОЛІТОЛОГИ
ПОЧАЛИ НАВЧАННЯ

НАГОРОДА ВІД
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
За заслуги перед
українським
народом, вагомий
особистий внесок у
підготовку висококваліфікованих кадрів, плідну науково-педагогічну діяльність, сумлінну
працю та високий
професіоналізм Почесною грамотою
Верховної Ради України
й нагрудним знаком нагороджена
завідувачка
кафедри автоматизації виробничих процесів ДДМА,
д-р техн. наук, професор Галина Клименко.

першокурсники випустили в небо
синьо-жовті кульки із загаданими
бажаннями та увійшли у храм науки – Донбаську державну машинобудівну академію.
В актовому залі нових студентів познайомили з ректоратом
і деканами нашого вишу, розповіли про навчання та чим живуть
студенти, а творчі колективи Академії подарували номери художньої самодіяльності.
У своїй промові ректор Віктор
Ковальов привітав студентів та їх
батьків зі вступом до нашої Академії та зауважив, що цього року

Цього року в нашій Академії відкрили нову спеціальність – «Політологія».
Кафедра філософії ДДМА
вже давно має вагоме значення в політичному просторі регіону, і тому була
пройдена акредитація спеціальності й набрана перша
навчальна група.
Отже, для початку давайте розберемося, що ж
являє собою ця наука. Політологія вивчає політичні
відносини на місцевому,
національному та глобальному рівнях, зокрема й політичні ідеї, концепції проблеми влади й публічної
політики, політичні інститути, поведінку, культуру, ідеологію та багато інших проблем внутрішньої політики
й міжнародних відносин.
Чи є актуальною сьогодні ця спеціальність? Заступник зав. кафедри, доц.
Сергій Алексєєв зазначив:
«Безумовно є. Більше того,
її актуальність та практична необхідність в Україні
зростає. Україна сьогодні
фактично знову веде війну за збереження державної незалежності. Але
цього разу це гібридна війна, нав’язана нам із зовні.
Більш того, на думку багатьох провідних політологів
– це перша світова гібридна
війна, в епіцентрі якої опинилася Україна. Це велике
геополітичне протистояння провідних політичних
гравців у світі.
Чи зможе Україна вистояти в цій війні? Зможе,
але велике значення буде
мати позиція української
молоді і, перш за все, праця молодих фахівців-політологів. Саме вони повинні вести наполегливу
роз’яснювальну, інформаційну та контрпропагандистську роботу, де б вони
ні працювали.

Молодь – це майбутнє ності політичної партії «На- в експертно-аналітичних
країни. Молодь, яка має ціональний корпус».
центрах, органах державполітологічну освіту – це
Уже зараз студенти-по- ної влади та управління,
майбутнє нашої політики літологи намагаються да- обласних та районних
та вітчизняного політику- вати оцінку ситуації в нашій державних адміністраціях,
му. Україна оновлюється, країні, роблять свої висно- органах місцевого самоУкраїна проводить рефор- вки, аналізуючи останні врядування, викладачами
ми, Україна іде до Європи, новини й події. Куратор в закладах вищої освіти
і Україні дуже потрібна групи Олена Шимко також та коледжах України, співпнова генерація політиків».
пояснила: «Дуже важливо, рацювати з політичними
Ми вирішили поспіл- щоб у студентів сформува- партіями та громадськокуватися з майбутніми по- лося критичне політичне політичними
організацілітологами,
які
цього року стали
першими студентами цієї спеціальності в ДДМА.
Тим більше нашим студентам,
як
майбутнім
політологам, належить
часто
співпрацювати зі
ЗМІ, перетинатися з їх діяльністю
в повсякденній
роботі.
Тобто
спілкування
з
нашими кореспондентами – це
Студенти і викладачі спеціальності «Політологія»
свого роду тренування й корисний досвід для них.
мислення, щоб уже зараз ями у якості політичних
На
перший
погляд вони навчилися фільтрува- консультантів та політтехможе здатися, що ця група ти потік новин. І, безумов- нологів під час виборчих
першокурсників особли- но, важливо, щоб вони не кампаній, працювати ексво нічим не відрізняється були просто споживачами пертами-політологами
в
від інших. Але це не так. політичної інформації, але засобах масової інформаПоспілкувавшись трохи з щоб могли її переосмислю- ції, на всеукраїнських та
ними, бачиш, що ці студен- вати і правильно підносити регіональних
телеканати вже знають, чого хочуть її іншим людям, які не дуже лах, радіо та в інтернетвід життя. Ще до вступу до добре розбираються в по- виданнях.
Академії вони регулярно літиці». На кураторських
Усе залежить від бажанпереглядали новини, ціка- годинах регулярно бу- ня, якісних знань та наповилися подіями в країні, ді- дуть проводитися дискусії легливої праці кожного.
яльністю різних політичних з приводу політичної ситуОтже, хочеться побажаорганізацій. Більш того, ації в нашій країні.
ти удачі студентам у проБогдан – один із студентів
Після закінчення ба- цесі отримання освіти, а та– уже не перший рік бере калаврату й магістратури кож визнання й кар'єрного
участь у різних політичних набуті знання та вміння розвитку в майбутньому!
організаціях: був задіяний можуть бути застосовані А всім викладачам і тим
у молодіжній організації в експертно-аналітичній, людям, які взялися за роз«Легіон», був пов'язаний політико-організаційній, виток нової спеціальності
з волонтерськими орга- консультаційній,
викла- в нашій Академії, – успіхів
нізаціями
«Краматорські дацькій та громадській у такій важливій справі!
бджілки» і «Карітас», а на- діяльності. Фахівці-політоРуфь Кравчук
разі бере участь у діяль- логи зможуть працювати
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Гран-прі на I Обласному фестивалі
дитячих і молодіжних ЗМІ. 2002 г.

Золота медаль на ІІ Всеукраїнському
конкурсі ЗМІ «Вища школа 2008»
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ПІДВОДЯЧИ ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
Щорічною традицією, яка супроводжує початок нового навчального року для технологічні провикладачів Академії, є зустріч із колегами на загальних зборах трудового колективу. цеси, технологічне обладнання
Цього року такі збори відбулися 30 серпня в актовому залі ДДМА.
й
оснащення»,
Основним питанням зборів видано 13 наукових збірників
у
якій
взяли
був розгляд звіту ректора Академії і матеріалів конференцій, у т. ч. участь 87 учасників, у т. ч. 58 стуВіктора Ковальова про підсумки 6 спеціалізованих збірників. Пода- дентів закладів вищої освіти Україдіяльності нашого вишу у 2017– но заявок на корисні моделі – 44, ни та зарубіжжя.
2018 навчальному році.
у т. ч. зі студентами – 9. Отримано
З метою активізації та підвиГоловна мета Донбаської дер- патентів – 30. Найбільш активні ка- щення ефективності наукової рожавної машинобудівної академії федри: КМСІТ, ТМ, АММ.
боти молодих учених та студентів
полягає у створенні стійкої довіНауковці Академії за резуль- Академії розроблені та затверджери до Академії з боку суспільства татами конкурсу мають безко- ні вченою радою положення «Про
й роботодавців як до постачаль- штовний доступ до інформацій- Раду молодих учених Донбаської
ника високоосвічених і високо- ної платформи Web of Science державної машинобудівної акадепрофесійних кадрів для машино- і Scopus та ідентифікаторів на- мії» та «Про наукове товариство
будування й суміжних галузей, які уковця ResearcherID
відповідають кращим світовим та Orcid.
стандартам і мають високий ріНа студентських
вень якості отриманих знань.
олімпіадах і конкурРектором було названо та ви- сах регіонального,
світлено основні напрямки роботи всеукраїнського та
керівництва й колективу Академії в міжнародного рівминулому році, пріоритетно спря- нів отримано 17 намованої на забезпечення розвитку город: Дипломами
та стабільного функціонування І ступеня нагоровишу. Наша Академія розвиваєть- джені студенти кася й має гідні позиції в освітньому федр ОТЗВ (кер. –
просторі України. За результата- д-р техн. наук, проф.
ми оцінки діяльності та рейтингу Макаренко
Н.О.
200 найкращих вищих навчальних і канд. техн. наук,
закладів України у 2018 році ДДМА ст. викладач Голуб
посіла 70-е місце, що краще на Д.М.), ТМ (кер. –
одну позицію, ніж у 2017 р. У рей- канд. техн. наук, доц.
тингу вищих навчальних закладів Тулупов В.І.), ІСПР
за публікаціями в Scopus ДДМА (кер. – канд. техн.
посіла 33-є місце із 162.
наук, доц. МельниТретій рік поспіль на базі при- ков О.Ю.), ОПМ (кер.
ймальної комісії Академії успішно – канд. техн. наук,
працює освітній центр «Донбас– доц. Кінденко М.І.).
Україна». Загальна кількість осіб, Студентами
Акаякі звернулися до Центру з метою демії в обласному
вступу до Академії за денною та й фінальному етазаочною формами навчання, скла- пах VІІІ Міжнародного мовно-лі- студентів, аспірантів, докторантів
ла 45 осіб. Число зарахованих до тературного конкурсу учнівської і молодих учених Донбаської дерАкадемії – 39 осіб, із них на денну та студентської молоді імені Тараса жавної машинобудівної академії».
форму навчання – 28 і на заочну – Шевченка отримано два Дипломи
5 квітня в Музеї ДДМА відбув11 осіб. У порівнянні з 2017 роком ІІ ступеня; в обласному етапі Між- ся інформаційний день програми
кількість зарахованих до Академії народного конкурсу з української «Горизонт-2020», яка є найбільу 2018 році зросла на 19 осіб. Ста- мови ім. П. Яцика отримано дві шою програмою досліджень та інном на 28.08.2018 року – 38 осіб нагороди: Дипломи І та ІІІ ступеня новацій в ЄС.
будуть навчатися за рахунок дер- (кер. – канд. філол. наук, доц. Кова17 травня, з нагоди Дня нажавного замовлення. Також у 2018 льова Г.М.). Студенти Академії уві- уки, у рамках ХІI Всеукраїнського
році до Академії на заочну форму йшли до шістки команд-перемож- фестивалю науки в Академії віднавчання зараховано 13 учасників ців у проекті «Програміст-2018» булося урочисте спільне засідання
бойових дій.
і нагороджені дипломами на від- Ради Донецького наукового ценУ звітному році були підготов- відування виставки електроніки та тру НАН України та МОН України
лені документи й успішно пройшли інформаційних технологій Ceatec і Ради ректорів закладів вищої
ліцензування нові спеціальності – Japan 2018 у Токіо.
освіти Донецької та Луганської об«Політологія», «Фізична культура
Уперше в Академії проведе- ластей, присвячене Дню науки.
і спорт» і «Комп’ютерна інженерія», но обласну студентську олімпіаду
У роботі стартап-школи «Сіздійснено перший прийом студен- з математики, присвячену 100-річ- корські Челендж» у рамках протів. Проведено акредитацію спе- ному ювілею Національної ака- екту «Модель стартапів "Сікорські
ціальності «Системний аналіз» за демії наук України. Учетверте Челендж" об’єднує Донбас», який
освітньо-кваліфікаційним рівнем в Академії проведено I-й (облас- фінансово та організаційно під«Бакалавр». Підготовлені докумен- ний) етап Всеукраїнської студент- триманий проектом «Зміцнення
ти для акредитації спеціальності ської командної олімпіади з про- громадської довіри», що фінан«Системний аналіз» за освітньо- грамування серед закладів вищої сується Агентством США з міжнакваліфікаційним рівнем «магістр». освіти Донецького регіону, у якій родного розвитку (USAID), узяли
Відкрито нові конкурсні пропози- взяли участь 23 команди з 9 на- участь представники підприємств,
ції за освітніми програмами магіс- вчальних закладів. Студентами міської та обласної адміністратерського рівня «Оподаткування» Академії отримано 4 командних цій, студенти, науковці, викладачі.
та «Управління фінансово-еконо- нагороди.
За результатами навчання три
мічною безпекою», розроблені
В Академії проведено 13 на- кращі проекти були відібрані для
відповідні освітні програми та укових конференцій і семінарів участі у фестивалі проектів, який
здійснено прийом на денну та за- регіонального, всеукраїнського та відбувся в Києві. Фіналістом фесочну форми навчання.
міжнародного рівнів (у т. ч. одна тивалю інноваційних проектів
Результатом організації і функ- студентська і одна вузівська), між- Sikorsky Challenge 2018, який відціонування курсів з англійської народний конкурс магістерських будеться в жовтні, став проект-пемови Академії стало отримання дипломних проектів, дипломних реможець від викладачів і студенсертифікатів рівня В2 чотирма ви- робіт і магістерських дисерта- тів Академії iNet for Pet (команда:
кладачами.
цій (напрямок «Зварювання»). Наталя Михайличенко, Людмила
Слід відзначити, що показники У березні у ДДМА відбулася ХХІ Нечволода, Наталія Білих, Ганна
наукової діяльності залишаються регіональна конференція Малої Водоп’янова, Денис Міхєєнко,
достатньо високими. Опубліко- академії наук із науково-промис- Світлана Єрмакова, Олексій Мівано всього 988 наукових праць, лового профілю. У ній взяли участь рошниченко, Василь Швець).
у т. ч.: у фахових наукових видан- більше 125 школярів із різних міст
Аспірантура нашої Академії
нях України – 300 (на 14 більше Донецької області. Також у квітні функціонує за 11 спеціальностяв порівнянні з минулим роком); 2018 року проведена Всеукра- ми. На цей час у ній навчається
у виданнях, що входять до міжна- їнська науково-технічна конфе- 50 осіб. Докторантура працює за
родних наукометричних баз да- ренція з міжнародною участю 6 спеціальностями: 132 «Матеріаних, – 122, що на 22 більше. Було «Молода наука – прогресивні лознавство»; 133 «Галузеве маши-

нобудування»; 051 «Економіка»;
072 «Фінанси, банківська справа
та страхування»; 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг». Усього
в докторантурі навчається 7 осіб.
На поточний рік МОН виділено
4 місця. Рекомендовано до зарахування на новий навчальний рік
4 особи. Випуск докторантів у минулому році склав 2 особи.
У ДДМА діє 3 спеціалізовані вчені ради. За звітний період
працівниками Академії захищено
4 докторські дисертації та 2 кандидатські дисертації.
Усього в Академії виконується
31 угода про міжнародне співробітництво. Основними напрямками співробітництва є взаємна
участь науковців сторін у міжнародних конференціях, публікації
наукових праць, спільна участь
у міжнародних проектах, обмін науковою інформацією, надання можливості проводити
дослідження
на
унікальному
обладнанні тощо.
Міжнародні конференції проводилися спільно із зарубіжними партнерами: Факультетом
механіки й техніки Університету
Чорногорії, DAAAM International
Vienna (Австрія), Вищою технічною школою Трстенік (Сербія),
Факультетом інженерної механіки
університету Штроссмайера (Хорватія), Краківською гірничо-металургійною академією ім. Станіслава Сташица (Польща), Державним
університетом фізичного виховання і спорту Республіки Молдова, Педагогічним університетом
у Кракові (Польща), Вірменським
державним інститутом фізичної
культури та ін. Також плануються
до проведення в поточному році
2 конференції, у т. ч. 1 – міжнародного рівня.
Завдяки такому співробітництву 5 провідних науковців Академії відвідали навчальні заклади
й наукові центри Бельгії, Великобританії, Білорусі за запрошеннями й фінансуванням витрат приймаючою стороною.
Підписаний договір про творчу співпрацю з АТ «Національний
центр підвищення кваліфікації»
(Республіка Казахстан).
В Академії виконувалися три
проекти ЄС (ТЕМПУС) (наук. керівники: д-р техн. наук, проф. Тарасов
А.Ф., д-р техн. наук, проф. Алієв.
І.С., д-р економ. наук, проф. Рекова
Н.Ю.). Крім того, проект Еrasmus+
«Розробка інноваційної міждисциплінарної навчальної програми
з інтелектуальних імплантатів для
бакалаврів і магістрів в області біоінженерії / BIOART» за участю викладачів Академії виборов у конкурсі фінансування на 2019 рік.
У ДДМА реконструйовано систему теплопостачання за рахунок
спонсорів, її повністю підготовлено до нового опалювального сезону.
Виконано капітальний ремонт системи водопостачання
у 6-му корпусі Академії. Виконано планові ремонти аудиторного
фонду та приміщень корпусів, які
підготовлені до нового навчального року. Встановлено 40 нових
теплозберігаючих вікон.
В Академії ведеться активна
спортивна й культурно-масова
робота.
Спортсмени ДДМА посідали
перші та призові місця на чемпіонатах і кубках світу, Європи,
України, Донецької області. Най-
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кращі спортивні досягнення студентів ДДМА в минулому році
– це 2 отриманих звання чемпіона світу, 5 отриманих звань
чемпіона України.
У загальнокомандному заліку
за підсумками Універсіади Донецької області серед студентів закладів вищої освіти у 2017 році
ДДМА посіла 1-е місце.
Проведено багато заходів,
змагань, турнірів на основі календарних планів спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої
роботи серед студентів, викладачів, співробітників Академії. На
спортивній базі ДДМА проведено
багато змагань всеукраїнського,
обласного та міського рівнів. Проведено традиційні для ДДМА культурно-масові та виховні заходи.
ДДМА також організувала заходи
обласного та міського рівнів.
Незважаючи
на
різке
зниження
фінансування,
у 2017–18 навчальному році забезпечена нормальна робота
Академії і гуртожитків, виплата
заробітної плати та комунальних
платежів, продовжується удосконалення переліку освітніх програм, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу,
хоча й помірно, але інтенсифікується наукова діяльність, Академія забезпечує належний рівень
спортивної та культурно-масової
роботи.
Однак, поряд з досягнутими
позитивними результатами, в діяльності Академії мають місце недоліки, залишаються не до кінця
вирішеними окремі завдання, має
місце невиконання окремих пунктів планів.
Ефективність
профорієнтаційної роботи залишається,
як і раніше, низькою, що призвело
до зниження кількості студентів
і відповідного скорочення штатних одиниць в Академії. Спад популярності технічних спеціальностей відобразився на показниках
прийому на освітні програми бакалаврського та магістерського
рівня інженерно-технічної спрямованості.
Недостатніми є зусилля наукових колективів із отримання
коштів за госпдоговорами, підвищення якості та кількості наукових
публікацій, у т. ч. у виданнях, що
входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of
Science, активізації участі в отриманні конкурсного фінансування
з боку Міністерства освіти і науки
України, Державного фонду фундаментальних досліджень, міжнародних грантових організацій.
Позитивний імідж та переваги навчання в Академії, її наукові
досягнення недостатньою мірою
представлені в інформаційному
просторі Донбасу та України, що
є однією з передумов незадовільних показників прийому.
Недостатньо впорядкованою
та цілеспрямованою була робота
з формування проектних груп та
груп забезпечення відповідно до
нової редакції Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності.
Вимагає підвищення рівень
виконавської дисципліни, відповідальності
викладачів
за
якість освітньої та наукової діяльності, підвищення авторитету
Академії та ін.
(Закінчення на с. 3)
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ПРИЙОМИ ПРОПАГАНДИ
Вам часто попадається різноманітна недостовірна
інформація, що лунає з російських, «денеерівських» та «еленерівських» ЗМІ? Це пропаганда, яка викоренена з журналістики України
та інших цивілізованих країн і присутня лише в тоталітарних державах. У тих країнах вона є головною зброєю, призначеною задля
зомбування населення.
Нажаль, наше населення кожен день підпадає під її вплив,
частіше всього навіть не усвідомлюючи цього. Вплив відбувається
навіть сьогодні: через програми
кремлівських телеканалів, із соціальних мереж, у рекламах та спамах тощо. Треба зазначити, що
основною задачею пропаганди
є формування в населення паніки. Якщо цієї цілі не досягнуто, то
у непідготовлених в інформаційному плані людей все одно залишається відчуття
страху (обурення/
невдоволення),
або на крайній
випадок залишаються сумніви й
відчуття невпевненості.
Є люди, які повністю
зневірились у телевізорі й, по можливості, ізолювали себе від нав’язувань
і зомбування. Але вони не зможуть захистити себе від чуток, які
їм доносять друзі й знайомі. Тому
легше було б розібратися в цьому питанні, аби вміти відрізняти
правдиву інформацію від брехливої чи перебільшеної. Адже через
незнання однієї людини страждають і інші. Один почув плітку,
переніс іншому, той ще комусь –
і так далі. Добре, коли ця дезінформація покружляла в суспільстві та й стихла. А якщо вона призвела до поганих наслідків?

Аби викрити пропаганду, треба мислити як пропагандист, і
знати хоча б основні методи його
роботи. Їх чимало, але ми наведемо вам основні з них, які дуже
вміло використовуються в сьогоденній інформаційній війні.
Метод «гнилого оселедця».
Суть у тому, аби оббрехати людину, публічно звинувативши її
у якомусь (бажано аморальному) вчинку, як, наприклад, хабар,
організація кримінальних угрупувань,
вбивство
через гроші, зґвалтування, знущання над
пенсіонерами тощо.
Не важливо, правда це чи неправда
– ярмо на людину
вже повішено й буде
переслідувати її ще
довгий час у вигляді
пліток і косих поглядів.
Для прикладу наведемо назву статті промосковського сайту
– «Экзамен сдан. Украина – гнойник», у якій приводяться звинувачення про аморальність українського населення з приводу
смертей відомих проросійських
осіб, як, наприклад, співак Кобзон
чи лідер так званої «ДНР» Захарченко. Тобто, коли в Кемерово
згорів ТЦ із дітьми і українці масово несли квіти до посольства
РФ – це не рахується? Чи ось, наприклад, інша стаття з того ж сайту – «Украинская нация хиреет от

болезней и нищеты». Приводимо
дані з Держстату: «За І квартал
2018 року номінальні доходи населення склали 657,9 млрд грн,
що на 23,6 % більше порівняно
з відповідним періодом попереднього року».
Схоже
застосування
є в метода «великої
брехні». Він може
бути застосований
не тільки на окремій
людині, а й на цілій
верстві населення.
Кремлівські ЗМІ дуже
вдало його застосовували на українській
армії, особливо на добровольцях. Тут тобі й поїдання немовлят військовослужбовцями,
і вирізання російськомовного населення, і розп’яття дітей і багато
іншого. Причому, чим дурніша
і брехливіша інформація, тим
на неї більше ведуться.
«Не спізнися» та «Приєднуйся до маси». Схожі методи,
які нав’язують соціуму більш
вигідну позицію в конфлікти чи
протистоянні. Дуже часто використовується політиками перед виборами. Достатньо навіть
одного лозунгу з підтекстом:
«Нас більшість», «А кого ще, крім
нього?», «Ну і що, що краде, зате
хоч щось робить». Як правило, такі короткі лозунги на білбордах навіть більш ефективні,
ніж більшість інших виборчих
механізмів.
Метод «40 на 60» полягає
в створенні ЗМІ, які 60 відсотків
своєї інформації дають в інтересах противника. Зате, заробивши таким чином його довіру, решту 40 відсотків використовують

для надзвичайно ефективної, завдяки цій довірі, дезінформації.
Під час Другої світової війни існувала радіостанція, яку слухав
антифашистський світ. Уважалося, що вона британська. І тільки
після війни з'ясувалося, що насправді це була радіостанція
Геббельса, яка працювала
за розробленим ним
принципом «40 на 60».
За таким принципом
наразі, нажаль, діють
і деякі українські телеканали, які мають
у складі засновників, поряд з громадянами України, і російських громадян.
Метод «посилання на авторитети» передбачає присвоювання людині цитати, яка їй не належить. Причому більше всього

здивована сама людина. Сильно
підпадають під цей клеп українські активні діячі. Виявляється, що патріарх УПЦ КП Філарет
у нас тепер «прославляет войну
и жаждет крови», а колишній лідер «Правого сектору» Д. Ярош
у 2014-му обіцяв «вырезать русское население Донбасса» і т. д.
Методів є безліч, кожен з них
діє по-своєму, але всі дають один
результат – перетворюють адекватну людину на кероване зомбі. Задля уникнення цього в наступному номері ми приведемо
ще кілька прийомів пропаганди
і наведемо ще кілька цікавих прикладів з терористичних ЗМІ, адже
проінформований – значить,
озброєний.
Рубрику веде Іван Петренко

КАЛЕНДАРЕЦЬ ПАМ’ЯТНИХ ДАТ ОСТАННІХ РОКІВ
1 вересня 2014 За даними спікера РНБО Андрія Лисенка, українські військові отримали наказ
на відхід із аеропорту Луганськ та
селища Георгіївка. Під час відступу сапери АТО підірвали злітнопосадкову смугу аеропорту для
недопущення висадки російської
авіації. Також, згідно даних РНБО,
тоді на території України знаходилось близько чотирьох батальйонно-тактичних груп російських
збройних сил приблизно по
400 осіб кожна.
2 вересня 2015 Біля с. Лобачеве на Луганщины невідомим
збройним формуванням розстріляний автомобіль з волонтерами Андріэм Галущенко «Ендрю»

та Дмитром Жарук «Байкер», які
протидіяли контрабанді товарів
з ОРДЛО.
5 вересня 2014 У рамках
тристоронньої зустрічі УкраїнаРосія-ОБСЄ, яка проходила в Мінську, був підписаний протокол
щодо припинення вогню на сході
з 18:00.
6 вересня 2014 Бійці батальйону «Айдар» потрапили в засідку російського спецназу. За
попередніми даними, загинуло
11 людей.
13—28 жовтня 2014 Бої за
32-й блокпост.
Вересень-жовтень 2014 активні бої за ДАП.

НОВА ГАЗЕТА ВІД ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ
Ви пам’ятаєте, що у 2015–16 яка йде з російського телебачен- а центральні – не можуть швидко
роках редакція видання «Народ- ня. На жаль, місцеві ЗМІ не приді- реагувати на «фейки», які запусна армія» друкувала газету
каються в локальних
«Спецвыпуск для жителей
районах ООС.
Донбасса», яка розповсюАкценти в кожноджувалася
безкоштовно
му номері будуть зров Донецькій і Луганській
блені, перш за все, на
областях. Наразі спецвирозвінчанні фальшипуск відновлено з новою
вих повідомлень роназвою – «Український
сійської
пропаганди.
Донбас». І не даремно, адже
Так, творча група винові виклики гібридної відання збирає контрарйни потребують нових підгументи й спростуванВ'ячеслав Петровський і Олексадр Парій
ходів до інформування наня проти конкретної
селення, особливо «сірої
перекрученої (фейкозони», і протидії потоку брехні, ляють цій роботі належної уваги, вої) інформації та правдиво роз-

повідає про події, що відбуваються в Україні.
Творчою групою газети вже
випущений № 1 від 6 вересня. У номері газети є матеріали, які з інтересом будуть читати мешканці Сходу України.
А через тиждень вийде наступний номер. У першому номері
надані матеріали про допомогу
Донбасу з боку європейських
держав, про графік роботи КПВВ,
про допомогу військових школам регіону. Є статті аналітичного складу.
Для розповсюдження в місті

будуть встановлюватися бокси,
у яких кожен бажаючий зможе взяти свіжий номер. Ви
пам’ятаєте, що така форма раніше вже застосовувалася для розповсюдження
«Спецвипуску».
Бокс тоді був встановлений на
залізничному вокзалі. А газети,
які туди клали, розходилися за
1–2 дні.
Попередньо ми домовилися з керівництвом Прес-центру
ООС про надання для студентів,
викладачів і співробітників Академії частини газет.
Вячеслав Медведєв

ПІДВОДЯЧИ ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
(Закінчення. Початок
на с. 2)
З огляду на результати
діяльності Академії, зборами трудового колективу
роботу ректора Ковальова
Віктора Дмитровича за звітний період визнано задовільною.
Було ухвалено також
наступні напрямки роботи
Академії на 2018–2019 навчальний рік:
Зміна підходів та
методів організації профорієнтаційної роботи зі
школярами та студентами
технікумів і коледжів, удосконалення інформаційних
зусиль у соціальних мережах та ЗМІ, інтенсифікація
участі в культурно-масових,
спортивних,
професійно

спрямованих заходах регіонального та всеукраїнського формату.
Інтенсифікація роботи з абітурієнтами, студентами, потенційними роботодавцями, меценатами
в частині покращення іміджу Академії, популяризації її досягнень, створення
корпоративної
культури,
зміцнення зв’язків із бізнесом та органами влади.
- Удосконалення контенту та адміністрування
сайту Академії та її структурних підрозділів (факультетів, кафедр тощо)
задля забезпечення повноти
та
актуальності
надання інформації для
абітурієнтів, студентів, викладачів, широких про-

фесійних та суспільних кіл.
Удосконалення існуючих та розробка нових
освітньо-професійних
та
освітньо-наукових програм
за спеціальностями та спеціалізаціями, упорядкування роботи з їх кадрового
забезпечення, проведення
ліцензування нових спеціальностей.
Упорядкування робочих навчальних планів
за освітніми програмами,
приведення робочих програм навчальних дисциплін
у відповідність до нових вимог МОНУ.
Створення
умов
для започаткування атестації з української мови
для
держслужбовців
з отриманням сертифі-

E-mail: gazeta@dgma.donetsk.ua

кату державного зразка.
Отримання
ліцензій на запровадження
освітньої діяльності у сфері
післядипломної освіти (підвищення кваліфікації, перепідготовка, стажування за
визначеними спеціальностями).
Інтенсифікація роботи за програмою «подвійний диплом» для технічних спеціальностей.
Подальша участь
у конкурсах наукових проектів і грантів, у тому числі
в рамках європейських наукових програм.
Отримання додаткових джерел фінансування через пропаганду й рекламу наукових розробок,
з використанням для цього

веб-сайту Академії, виставок, публікацій у ЗМІ.
Придбання високотехнологічного
обладнання й матеріалів для наукових досліджень.
Підвищення кількості публікацій, що входять до міжнародних наукометричних баз даних.
Організація роботи з приведення наукових
періодичних видань Академії у відповідність з новими
вимогами до фахових наукових видань, забезпечення передумов до включення цих видань до категорій
В та А переліку фахових наукових видань України та
до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web
of Science.

Сайт: http://www.dgma.donetsk.ua/zagalna-informatsiya-redaktsiya.html

Подальша участь
у конкурсах наукових проектів і грантів, у тому числі
в рамках європейських наукових програм.
Продовження пошуку нових джерел надходження коштів у ДДМА,
у тому числі через різні
фонди. Розробка й реалізація заходів, спрямованих
на економію матеріальних
та енергетичних ресурсів.
Подальший
розвиток студентського самоврядування.
Підвищення
ролі студентської молоді
в управлінні Академією
й у виробленні рішень.
Підготував
Олексій Кабацький
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СПОРТ
ВИПУСКНИК АКАДЕМІЇ СТАВ
ЧЕМПІОНОМ СВІТУ З НОВИМ
СВІТОВИМ РЕКОРДОМ

СПОРТИВНІ ЗДОБУТКИ НАШИХ
СПОРТСМЕНІВ
Улітку наш спортсмен Микита
Кадацький (СМ-16-1) удало виступив на всеукраїнських змаганнях.
На чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів, який проходив у червні в Кропивницькому, у змаганнях зі штовхання
ядра Микита виборов 4-е місце

серед 20 спортсменів. На чемпіонаті України серед молоді, який
проходив у Бахмуті наприкінці
сезону, Микита увійшов у десятку
сильніших. «Це був пробний старт
у старшій віковій категорії», – говорить Микита. З нового року він
переходить уже в професійний
спорт. Найближчий чемпіонат
України, до якого наш спортсмен
готується, відбудеться в січні 2019
року в Сумах. Тренується Микита
в спортивному комплексі «Металург» у Бахмуті, який вважається
другою серед тренувальних баз
з легкої атлетики.
Микита задоволений своїми
результатами в цьому спортивному році: ним здобуті два 4-х і одне
3-є місця на чемпіонатах України, присвоєне звання кандидата
в майстри спорту України. Уже
два роки поспіль спортсмен входить у п’ятірку сильніших штовхальників ядра серед юніорів
України. Крім цього, Микита відмінно навчається та отримує стипендію Верховної Ради України.
Вікторія Лебединська

У третій день чемпіонату світу з пауерліфтингу
серед юніорів та юніорок,
юнаків та дівчат, який проходить 3–8 вересня в Південно-Африканській Республіці, у м. Почефструм,
виступив наш випускник –
кращій спортсмен Академії, майстер спорту міжнародного класу Костянтин
Мусієнко (ЕП-14-1).
Костянтин вже вдруге в цьому році відвідав
місто Почефструм. Першим був чемпіонат світу
з жиму лежачи у квітні, на якому
спортсмен став срібним призером
серед чоловіків відкритої вікової
групи, установивши світовий рекорд серед юніорів. Цього ж разу,
змагаючись у триборстві, Костянтин розпочав з малої срібної медалі
у присіданні – 320 кг. А в жимі лежачи
першою ж спробою оновив рекорд
світу серед чоловіків відкритої вікової групи – 280 кг. У другій спробі
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фиях отображены архитектура,
атмосфера и жители Краматорска.
Директор музея Елена Орлова
и организатор Алан представили
художников и их работы, которые
разместились в нескольких залах
музея, и пригласили пообщаться
с творцами.
Мне
удалось
поговорить
с концептуальной художницей
Рекхой Самир и фотографом Филипом. Оба с охотой рассказали
о своих работах.
Рекха создала 3D-инсталляцию
«Порожній, але повний» и картину
акварелью и пером «Повний, але
порожній». «Если вы посмотрели
на эти работы и ничего не поняли, это нормально, – говорит их
создательница. – У вас есть возможность составить своё мнение
с нуля».
3D-инсталляция состоит из
стеллажа, в котором стоят пустые
банки с бирками с надписью

«1991» – год, когда Украина стала независимым государством.
По словам Рекхи, это отображение того, что Украина сейчас заново наполняет себя, переписывая
историю. Но банки не пустые, потому что там память многих людей
про советские времена. Можно
снести памятник Ленину, но невозможно стереть воспоминания.
Стеллаж выглядит непримечательно, в то время как картина
привлекает внимание. Она яркая,
красочная и вызывает много вопросов. Например, почему в банках есть жидкость, но нет самих
солений, и почему некоторые
из банок выделяются ядовитозеленым оттенком.
Говоря о картине, сама
художница
обратила
внимание на эти детали и указала на
буквы, написанные на банках.
Они складываются в предложение «Ждём тебя», которое написано ниже.
Красная жидкость в банках
– это кровь погибших на войне,
а надпись – послание тех, кто ждал

добавив до нього ще 12,5 кг – 292,5.
А 303 кг у третій застигли в лічених
сантиметрах від успіху. І використавши успішно всі три спроби станової тяги, Костянтин забезпечив
собі титул чемпіона світу з новим
світовим рекордом серед юніорів
у сумі триборства – 895 кг! Підготував атлета С.В. Федоренко.
Вікторія Лебединська

Фото: В. Медведєв, М. Пономарьов
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Ответы на вопросы из прошлого номера.

Вопрос 2. По мнению Виктора Левинского, необходимо лечь
лицом к краю кровати, слегка подогнув колени, при этом нужно накрыться одеялом с головой. Такая
поза скрывает формы тела человека. А кто, по мнению Левинского, в
таком случае теряется и уходит?
Ответ: серенький волчок.
Вариант ответа одной из команд: муж.
Комментарий: на одном сайте посетитель задал вопрос: «Как
лечь на краю так, чтобы серенький волчок не хватил за бочок?»
– и получил подробную рекомендацию. Если ей следовать,
то серенький волчок не сможет
определить, где находится бочок, и укусить за него.
Автор: Антон Ходоренко,
Харьков.
Вопрос 3. Во время футбольного
матча «Зенит» – «Ростов» комментатор заметил, что «сверху картинка
матча смотрится так, как будто по
полю бегает ОН». Назовите ЕГО двумя словами.
Ответ: флаг Украины.
Комментарий: форма «Зенита» – синяя, форма «Ростова»
– жёлтая. Если соединить – получится украинский флаг.
Автор: Дмитрий Некрылов,
Киев.

Сегодня предлагаем вашему
вниманию лучшие вопросы последнего этапа прошлого сезона
международного
синхронного
своих близких домой. Зелёная турнира по игре «Что? Где? Когжидкость – это испорченный про- да?» – «Школьный Синхрон-lite.
дукт. К нему не прикасались из-за Выпуск 1.3».
ценности воспоминаний о маме и
Вопрос 1. Компьютерная грабабушке, которые его закрывали.
У
Филипа
не
менее фика, спецэффекты, грим и обслужиинтересные работы: на фото- вание съемочной площадки в совреграфиях запечатлены разные менном кинематографе требуют
предметы, верхушки которых очень больших человеческих ресурпокрыты золотой краской. Золо- сов. По этой причине ОНИ стали в
тая часть символизирует купол несколько раз длиннее и переместицеркви: именно этот материал, лись в конец. Назовите ИХ.
по словам верующих, усиливает
Вопрос 2. «Past is experience.
связь с Богом.
Кульминацией выставки стал Present is … Future is expectation».
интерактивный
эксперимент, Согласно приведенному афоризму,
где пять резидентов выбрали прошлое – это опыт, будущее – это
из аудитории моделей. Рисуя их ожидания, а настоящее – это ОН.
портреты, художники
каждые Назовите ЕГО.
10 минут обменивались картиВопрос 3. В Хиросиме атомная
нами, дорабатывая их. Результат
бомба была взорвана утром, в 8 чавышел невероятным.
Картины,
показанные
на сов 15 минут. В песне группы Rush повыставке, были разными в плане ётся, что взрыв сбил ЕГО. Назовите
техники, материала и сюжета, но ЕГО двумя словами.
Александр Мельников,
все создавали ощущение перехопрезидент Клуба
да в другую реальность.
интеллектуальных игр ДГМА
Ксения Ермакова

Гол. редактор: В. Медведєв
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«ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?»

Вопрос 1. По словам британского премьер-министра Ллойд Джорджа, лучшая революция – это та,
которая пишется... Без какой буквы?
Ответ: «R» («Р»).
Комментарий: т. е. когда не
«revolution», а «evolution».
Автор: Владимир Крикунов,
Харьков.

«ДИФФУЗИИ» В КРАМАТОРСКЕ.
ВЗГЛЯД НА ГОРОД ДРУГИМИ ГЛАЗАМИ
В Краматорском художественном музее 8 сентября состоялось открытие художественной
выставки «Диффузии». Этот проект в нашем городе проходит уже
во второй раз. Цель «Диффузии»
– передать атмосферу Краматорска через видение иностранных
и наших художников. Организатор и вдохновитель проекта Алан
Майер (Германия) в своей идее
объединил зарубежных и украинских художников еще и для того,
чтобы показать альтернативную
живопись.
С 20 августа приглашенные
художники вышли рисовать на
улицы нашего города. Участие
принимали творцы из Японии,
Германии, Индии, Италии, Израиля и Англии. На выставку отобрали лучшие работы и пригласили
всех участников, в числе которых
были Томи Сео, Инна Абрамова
и другие. На картинах и фотогра-
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