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ПРОФСПІЛКОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ КІІ–ДДМА – 65 РОКІВ
Нашій профспілковій організації – 65 років. За цей час багато поколінь професорів, доцентів, викладачів, працівників та студентської
молоді, профспілкових активістів завдяки наполегливій праці створили
потужну профспілкову організацію. Це
не досить довгий, але достатній строк
для будь-якої організації, яка пройшла шлях від профспілкового бюро
філії Сталінського індустріального

інституту до профспілкового комітету
Краматорського індустріального інституту, а потім – Донбаської державної машинобудівної академії.
За цей час ми були безпосередніми учасниками становлення й розвитку профспілкової організації, були

свідками зльотів та досягнень, а іноді
й неприємних падінь. Але завжди незмінною залишалася увага працівників і студентів ДДМА до її діяльності,
до завдань, які висувала і ставила
вона для покращення життя людей,
до позиції, яку займала вона у відстоюванні трудових прав та покращення
соціально-економічного положення
працівників, тому ставилася до неї завжди з повною відповідальністю.

У різні часи перед профспілковою
організацією стояли різні питання,
такі як працевлаштування, організація харчування, організація соціалістичного змагання, організація відпочинку дітей і дорослих, вирішення
питань своєчасної виплати заробітної

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ І ГАЗЕТА «АКАДЕМІЯ» ЩИРО
ВІТАЮТЬ ЮВІЛЯРІВ ВЕРЕСНЯ:

Воскобойник Ріту Вікторівну,
прибиральницю корпусу № 1,
Боброву Наталю Валентинівну,
начальника РВВ,
Бородіна Андрія Володимировича,
слюсаря-сантехніка господарського відділу,
Брус Маргариту Володимирівну,
старшого викладача інформатики
і інженерної графіки,
Крук Ніну Петрівну,
старшого касира бухгалтерської служби.

ОГОЛОШЕННЯ
У Машинобудівному коледжі ДДМА починають свою
роботу 6-місячні підготовчі
курси на умовах самофінансування для всіх спеціальностей
за денною формою навчання.
Організаційні збори відбудуться 1 жовтня:
на базі коледжу – о 15:30
(ауд.204),
на базі ДДМА – о 15:30
(II корпус ДДМА).
На базі 9 класів здійснюється підготовка випускників
до складання вступних екзаменів.
На базі 11 класів здійснюється підготовка випускників
для проходження зовнішнього
незалежного оцінювання,
складання вступних
екзаменів.
Паралельно
працюватимуть
підготовчі
курси

з окремих предметів:
для 9-го класу – українська мова, математика;
для 11-го класу – українська мова та література, математика, історія України, фізика, англійська мова.
При собі мати: 2 фото 3х4
(кольорових), паспорт у формі
ID-картки та ідентифікаційний
номер.
Будьте уважні! Вступники
на основі БЗСО (9-й клас) подають документ, що посвідчує особу (паспорт у формі
ID-картки), свідоцтва про народження приймаються лише
в осіб, яким виповнилося
14 років після 01.05.2019.
З питань звертатися
за телефоном: (099)149-30-11
Е-mail: сollege_mkdgma@
ukr.net, САЙТ: www. mkdgma.
org.ua.

плати та багато інших. Але в питаннях
трудових відносин головним завданням для профспілок було як найбільш
дорожче продати робочу силу і створити необхідні умови праці. У той же
час у питаннях соціального захисту
головні завдання постійно змінювалися – у залежності від суспільного
ладу, стану громадських відносин,
економічного положення держави,
морального клімату в колективі, рівня підготовки працівників та інших
факторів.
З 1991 року змінилися пріоритети
роботи профспілкової організації. На
перший план вийшли питання соціального захисту працівників Академії. Як відомо, наприкінці 90-х років
міністерство затримувало зарплатню.
В умовах інфляції затримка призводила до суттєвих втрат у працівників.
Профспілковий комітет вийшов з пропозицією до ректорату надавати фінансову допомогу всім працівникам
Академії. Ректорат погодився з пропозицією, тому ми були майже єдиним вишем, у якому заробітна плата
виплачувалася без затримок.
Такі партнерські стосунки між
профспілковим комітетом і адміністрацією, які встановила профспілка,
дали свої значні результати. Протягом багатьох років працівники
отримували премію з накопичених
фінансів, преміювалися викладачі за
багаторічну роботу, першокласники наших співробітників отримували подарунок до Дня знань. Навіть

подарунки дітям до новорічних свят
були більш вагомими, ніж такі ж подарунки на деяких підприємствах міста.
Протягом багатьох років виконувалися заходи з поліпшення труда,
побуту й дозвілля викладачів, співробітників і студентів ДДМА.
Досягнення профспілки – це, насамперед, заслуга багатьох її членів,
які успішно поєднували плідну навчальну та наукову роботу з громадською діяльністю, вкладаючи в неї всі
свої сили та душу. Тому я сподіваюся,
що ми і в майбутньому всі разом будемо працювати над розбудовою нашої
Академії на благо її колективу та всіх

ПРОФСПІЛКИ ВИХОДЯТЬ НА ПРОТЕСТ!
Президія ФПУ на своєму засіданні 20 вересня ц.р. прийняла рішення
про проведення Всеукраїнської акції
протесту профспілок.
Акція пройде у два етапи. Перший,
попереджувальний етап
відбудеться 9 жовтня в рамках
Всесвітнього дня дій за гідну працю
в областях України в трудових колективах на підприємствах і в організаціях, а з 16.00 – у формі публічних
заходів в обласних центрах. Другий,
заключний етап – 17 жовтня,
в Міжнародний день боротьби з бідністю, – у Києві. Мітинг-хода розпочнеться від Майдану Незалежності
до Верховної Ради України і Кабінету
міністрів України.
Основні вимоги профспілок:
- за підвищення рівня зарплат
і пенсій;
- проти зростання цін на споживчі товари й комунальні послуги;
- урахування у проекті Держбюджету–2019 пропозицій профспілок;
- STOP – державному рейдерству. Проти наступу влади на майнові права членів профспілок.
У пропозиції Федерації профспілок України йдеться мова зокрема
про таке: передбачити в Державному бюджеті України на 2019 рік видатки на встановлення у 2019 році
прожиткового мінімуму з 1 січня
4361 гривня (з 1 липня – 4503 гривень, з 1 грудня – 4645 гривен) і встановлення у 2019 році мінімальної
заробітної плати з 1 січня у розмірі
7 751 гривня (з 1 липня – 8 003 гривні, з 1 грудня – 8 255 гривень).
У сфері оплати праці передбачити в Державному бюджеті України

на 2019 рік видатки на:
- Установлення посадового окладу працівника І тарифного розряду
за Єдиною тарифною сіткою у розмірі, більшому за розмір мінімальної
заробітної плати, для розрахунку
розмірів посадових окладів за всіма
тарифними розрядами ЄТС з відповідним зростанням фонду оплати
праці.
- Удосконалення умов оплати
праці працівників бюджетної сфери
(зокрема, забезпечення справедливої диференціації між посадовими
окладами працівників в окремих
галузях бюджетної сфери залежно
від рівня їх освіти та кваліфікації).
- Фінансування у повному обсязі
видатків на оплату праці працівників
бюджетної сфери з метою реалізації
прав та гарантій на оплату праці,
передбачених чинним законодавством України (у т. ч. галузевими
законами).
У сфері освіти і науки:
- Установлення розміру посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії на рівні трьох прожиткових
мінімумів для працездатних осіб із
затвердженням Кабінетом міністрів
України Схеми посадових окладів
(ставок заробітної плати) педагогічних і науково-педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти.
- Виплату стипендій для студентів та учнів на рівні, не нижчому від
прожиткового мінімуму.
Детальніше з Пропозиціями
ФПУ можна ознайомитися на сайті
ДДМА.

членів профспілкової організації.
Первинна профспілкова організація ДДМА визнана на просторах України й далеко за її межами, тому ми будемо робити все, щоб наша Академія
квітнула й процвітала, а для цього
треба всім – і студентам за партами
в аудиторіях, і працівникам на своїх
робочих містах – підтримувати її високий імідж і створювати нову славу
Донбаської державної машинобудівної Академії.
Анатолій Кошовий,
голова об’єднаного профспілкового
комітету

МОН ПІДТРИМУЄ
ПІДВИЩЕННЯ ЗАРПЛАТ
ОСВІТЯНАМ НА 10 %
Про це повідомляє на своїй сторінці Профспілка працівників освіти і науки України. Міністерство освіти і науки розглянуло звернення
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 5.09.2018 № 02-5/495 щодо підвищення
з 1 вересня 2018 року посадових окладів (ставок
заробітної плати) педагогічних та науково-педагогічних працівників на 10 %.
Зокрема, у відповіді, яка надійшла на адресу Профспілки, сказано, що Міністерство освіти
неодноразово зверталося до Міністерства фінансів з проханням розглянути це питання. Проте,
за орієнтовними розрахунками Мінфіну, реалізація зазначеної норми потребуватиме вишукання
суттєвих додаткових бюджетних коштів.
І в свою чергу Міністерство фінансів звернулося до головних розпорядників коштів державного
бюджету та обласних, Київської міської державних адміністрацій стосовно надання розрахунків
щодо додаткових видатків, необхідних для підвищення з 1 вересня 2018 року посадових окладів
(ставок заробітної плати) педагогічних та науково-педагогічних працівників на 10 %, а також висловити позицію щодо можливості та доцільності
реалізації пункту 2 постанови Кабінету міністрів
України від 11 січня 2018 року № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників».
Після отримання та опрацювання інформації
з місць Міністерство фінансів повернеться до розгляду порушеного питання.
Міністерство освіти і науки листом від
3.09.2018 № 1/12-6495 надало Міністерству фінансів розрахунок додаткових видатків, необхідних
для підвищення на 10 % посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних та науково-педагогічних працівників та вважає доцільним вищезазначене підвищення.
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Золота медаль на ІІ Всеукраїнському
конкурсі ЗМІ «Вища школа 2008»

Гран-прі на I Обласному фестивалі
дитячих і молодіжних ЗМІ. 2002 г.
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ПРОГРАММИСТЫ ДГМА ПРОШЛИ В ФИНАЛ
ВСЕУКРАИНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
На базе Национального аэрокосмического
университета
«Харьковский авиационный институт» состоялся второй этап
всеукраинской
студенческой
олимпиады по командному программированию – 1/4 финала
студенческого чемпионата мира
(AUCPC).
15 сентября в Харькове Донецкую область представляли
8 команд: по две из ДонНТУ
(г. Покровск) и ДГМА и по одной
– из ПГТУ, МГУ (г. Мариуполь),
СК НАУ (г. Славянск) и ДТ ДГМА

ЮНІ НАУКОВЦІ МАН
ПОЧАЛИ РОБОТУ
15 вересня у ДДМА відбулася ХХІІ установча конференція
Малої академії наук з науковопромислового профілю. Відкрив пленарне засідання конференції і привітав майбутніх
дослідників керівник МАН з науково-промислового профілю,
завідувач кафедри технології
машинобудування, професор
Сергій Ковалевський.

Юних науковців цього року
очікує робота в таких наукових
секціях: машинобудування, робототехніки й технічної творчості, електромеханічних систем
автоматизації,
комп'ютерних
інформаційних технологій, математики, економіки, менеджменту, фізики, астрономії, хімії,
екології, гуманітарних наук та
права. Також МАН планує розвивати технічні види спорту:

управління
квадрокоптером
та моделями автомобілів.
Як зазначив Сергій Ковалевський, метою МАН є не тільки
виконання наукової роботи
учнів та участь у конкурсній боротьбі, а також впровадження
найнеймовірніших ідей. Наукові
розробки й винаходи можуть
не тільки бути способом самореалізації, а й мати практичну
цінність у нашому житті. Існує
багато прикладів, коли наукова
ідея у подальшому стає стартапом або бізнесом.
У рекреації перед актовим залом кафедри Академії організували для школярів виставку своїх наукових досягнень. Тут було
на що подивитися. Більшість
експонатів і експериментальних
установок були діючими, що викликало у школярів неабиякий
інтерес.
Учасники конференції ознайомилися з напрямками наукових робіт і з керівниками, які
були присутні в президії конференції. Кожен школяр вибрав
роботу за своїми вподобаннями. А конкретизували теми наукових робіт уже на секціях.
Попереду – рік наукового пошуку й перших відкриттів. Неодмінно, хтось зможе довести
свою наукову роботу до високого рівня й опублікувати в наших
наукових виданнях.
Ксенія Єрмакова

(г. Дружковка). Из предложенных студентам 15 задач с тремя
не справился никто, еще одну
решили только победители из
ХНУРЭ. В отличие от прошлого
года, когда для прохождения в
полуфинал чемпионата мира достаточно было решить четыре
задачи, теперь туда отправятся
только команды с показателем
восемь и выше.
Распределение «университетских» команд Донецкой области
в итоговой таблице оказалось
точь-в-точь таким же, как и на
апрельском областном
этапе! Лучший результат
– у наших «DSEA:Heroes
of Code and Magic» (магистранты кафедры ИСПР
Александр Бакай и Руслан Сыч и магистрант
кафедры ЭСА Александр
Яковлев; тренер – доцент
кафедры ИСПР Мельников А.Ю.); на втором
«DSEA:Heroes of Code and Magic» месте – «DonNTU_CSTF_

United» (ДонНТУ, Покровск),
решившие столько же задач, но
набравшие больше штрафных
баллов. Затем расположились
команды «PSTU_KN» (ПГТУ),
«DonNTU: CodeLords», «DSEA:KIT»
(студенты 3-го курса ДГМА)
и «MSU-ProPC» (МГУ). Блестящий результат в категории «Техникумы и колледжи» показала
«cSCNAU:SAS» (СК НАУ), заняв
там первое место и опередив не
только соседей из ДТ ДГМА, но
и все харьковские техникумы!

По регламенту всеукраинской
олимпиады, лучшие команды
из тех, что не прошли в полуфинал чемпионата мира, отправятся на ее 3-й этап – «финал
второй группы». От восточного
региона – это представители
ДГМА («DSEA:Heroes of Code and
Magic»), ДонНТУ, ВУНУ, ХНУСА,
а также СК НАУ. Пожелаем удачи
нашим ребятам!
Александр Мельников

В АКАДЕМІЇ ВПРОВАДЖУЄТЬСЯ ДУАЛЬНЕ
НАВЧАННЯ
19 вересня у другому корпусі ДДМА відбулася зустріч із
приводу впровадження в навчальний процес Академії дуальної освіти, концепцію якої
нещодавно затвердив Уряд.
Захід вів декан ФІТО, доцент
Олександр Гринь, присутніми були представники ПрАТ
НКМЗ.
Тож у цьому році студенти
Академії матимуть змогу навчатися та працювати одночасно. Одним із ключових принципів концепції дуальної освіти
в Україні є надбання практичних навичок, а також
оплата роботи студента під
час його навчання на підприємстві.
Передбачається,
що вона зменшить розрив
між теоретичним навчанням
та вимогами, які існують
на сучасному виробництві.

Крім того, можуть бути вирішені
питання
влаштування на роботу після закінчення вишу й проблема
наявності практичного досвіду
в молодих спеціалістів.
Уряд затвердив Концепцію
дуальної освіти молодих спеціалістів із досвідом роботи.
На сьогодні вже досягнута
домовленість із ПрАТ НКМЗ.
Студенти зможуть працевлаштуватися на НКМЗ: бакалаври
– на робочі спеціальності, а магістри – працювати лінійними
керівниками. Навчання відбуватиметься за індивідуальними
графіками.
Дуальна форма освіти передбачає поєднання аудиторного навчання та навчання на
виробництві, яке не потрібно
плутати з практикою. Адже
таке навчання передбачає

й повне використання кредитно-модульної
системи,
і формулювання результатів
навчання, і визначення критеріїв оцінювання. Згідно з концепцією, дуальна форма освіти передбачатиме здобуття
від 25 до 50 % кредитів під час
навчання не за партою, а без-

посередньо на робочому місці.
Робота на підприємстві буде
входити в навчальний план студента як одна з обов’язкових
дисциплін. Тому результати
її освоєння також впливатимуть на отримання студентом
стипендії.
Софія Павлова

HELLO EUROPE!
13 вересня ДДМА зустрічала
молодь із шести країн, які презентували навчальну програму
Erasmus+ на заході Hello Europe.
Представники
міжнародної
співпраці волонтерів із Литви,
Італії, Чехії, Польщі, Туреччини
та України розповіли нашим
студентам про можливості програми Erasmus+, завдяки якій
можна відвідати Європу та інші
країни світу й створити свої
проекти.
Erasmus+ – це програма Європейського Союзу, що підтримує проекти співпраці, партнерства, заходи й мобільність
у сфері освіти, професійної
підготовки, молоді та спорту.
У цьому проекті молодь використовує неформальні методи
для самовираження.
Цей проект здійснюється ініціативою міжнародної співпраці волонтерів Європи. Зокрема
організаціями Active Youth та
БФ «З країни в Україну», за підтримки програми Європейської
Комісії – Erasmus+.
Захід відкрили проректор
з наукової роботи, управління розвитком та міжнародних
зв’язків ДДМА Михайло Турчанін і помічник ректора Наталія
Рекова.
Зустріч пройшла в не звичному для наших студентів форматі. Презентація програми
Erasmus+ відбувалася в ігровій
формі. А частування та багато

Марія Мезенцева з активістами
та студенти ДДМА
спілкування створили дружню
атмосферу, завдяки чому студенти Академії знайшли спільну мову та потоваришували
з активістами з Європи. І мовний
бар’єр не став перешкодою.
Усі присутні взяли участь
в інтерактивній грі, де через
програму kahoot відповіли на
запитання, які допомогли дізнатися більше про програму
Erasmus+. Так, участь у більшості проектів Erasmus+ можуть
брати представники різних національностей, а також не тільки студенти, як більшість може
подумати, але й усі молоді люди
віком до 30 років. У навчанні застосовують неформальні
методи, які в невимушеній обстановці допомагають більше
розкритися. Фільми, спеціальні
класи, культурні заходи, розробка проектів у цій програмі
вважають шляхом до самороз-

витку. Erasmus + покриває всі
витрати на проживання та їжу.
Дорогу спочатку треба оплатити самостійно, але потім по
приїзду вам зроблять фінансове
відшкодування вартості квитка.
Подорожувати в рамках програми можна не тільки за кордоном, але й по всій Україні.
Переможців гри заохотили
подарунками.
Марія Мезенцева, організатор заходу, волонтер
адаптаційного культурного
центру та учасниця проекту Erasmus+, розповіла,
що активісти завітали, щоб
особисто донести молоді
Донецької області інформацію про європейську
програму. Показати, що
завдяки програмі молодь
може безкоштовно пересуватися
країнами
Європи
з метою обміну досвідом,

навчання, наукової роботи, вивчення мов, створення проектів.
Організатор заходу Gediminas
Kondrackis, який також у свій
час був учасником проекту
Erasmus+, розповів, що проведення таких зустрічей, як Hello
Europe, дає можливість європейцям на власні очі побачити,
що ж насправді відбувається на
Донбасі, і що в Україні дійсно
йде війна. Бо в багатьох країнах
ЄС діють великі дезінформаційні кампанії, які впливають на
бачення європейцями ситуації
на сході України. А наша країна
значно відрізняється в кращий
бік від тої картини, що розповсюджується в різних ЗМІ Європи. Група активістів Erasmus+
побувала в зоні розмежування – в Авдіївці. Іноземці були
здивовані звуками обстрілу, бо
були впевнені, що Мінські угоди
працюють, немає перестрілок
і вони не почують жодного

звуку. «Мене вразила поведінка
й відношення дітей до ситуації, –

Поштові скриньки газети «Академія» знаходяться у всіх корпусах на стендах інформації

говорить Gediminas. – Вони жи- поділився своїм досвідом: «Коли
вуть реальним життям, як воно ще був школярем, з програмою
є, звиклися і вже не звертають відвідав Іспанію. Я був у зауваги на ті страшні звуки, які на- хваті й вирішив продовжувати
водили на нас жах».
участь, розвиватися далі. Я праБагато активістів потовари- цював 4 роки в школі як предшували зі студентами й охоче ставник програми Comenus.
спілкувалися. Вони боялися, Після вступу до університету
що наші студенти
знайшов представбудуть байдужі до
ників
Erasmus+
проекту та цього
у Туреччині, напизаходу в цілому,
сав мотиваційний
і зраділи, побалист, і мене взячивши, як студенли. Я попрацював
ти
зацікавилися
з ними декілька
Erasmus+. Учаснироків, а потім виріця проекту Merve
шив створити свою
Caglar розповіла,
організацію.
Так
що навчається на
і почалася моя
інженера, але своє
подорож за промайбутнє в цьому
грамою Erasmus+,
напрямку не ба- Gediminas Kondrackis і тепер я в Україні.
чить. Сама дівчина
Я думаю, що це найіз Туреччини і завдяки програ- краща можливість, яка могла б у
мі Erasmus+ отримала можли- мене бути, щоб побачити справвість побувати в інших країнах жнє життя в різних країнах.
та покращити свої навички Я раджу молоді не тільки брати
англійської мови.
участь у програмі, але й самим
Учасники
розповідали, писати проекти, отримувати на
що спочатку засмутилися, них гранти, реалізовувати. Тадізнавшись, що презента- ким чином ви отримаєте навиції пройдуть так далеко від чки в управлінні проектами».
Києва, що їм нічого буде тут
Тож не треба боятися, риподивитися і чим зайнятися. зикуйте. Erasmus+ – це чудова
Але були приємно здивова- можливість побачити світ, поні, відвідавши Краматорськ. кращити свої навички, знання
Відгукувалися, що наше міс- мов і чудовий шанс само реато дуже гарне та комфортне. лізуватися, і, можливо, втілити
Turgut Kaan AKKOCA, учасник в життя свої проекти та мрії.
проекту Erasmus+ з Туреччини,
Аліна Бергій
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ЯК КРАМАТОРСЬК СВІЙ 150-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ СВЯТКУВАВ!
«ОБЕРИ СВОЄ МАЙБУТНЄ ВЖЕ СЬОГОДНІ»
З нагоди 150-річчя і Дня міста Краматорська Донбаська
державна машинобудівна академія провела захід для школярів «Обери своє майбутнє вже
сьогодні». Дійство відбувалося
22 вересня у сквері ім. Шевченка.
Відкрити захід було доручено заступнику міського голови
Юрію Люльці. Він вручив подяки та грамоти міського голови
викладачам Академії з нагоди
ювілею міста та Дня машинобудівника. Зі святом привітав учнів
ректор ДДМА професор Віктор
Ковальов: «У кожного в житті
настає момент вибору професії.
Хтось мріє про майбутню професію з дитинства, а хтось довго не
може визначитися, ким же стати
в житті.

Сьогодні ми вирушимо в подорож по станціях нашого квесту. Ви відвідаєте станції, де вас
чекають завдання, пов’язані
із цікавим та дивовижним науковим світом. А наші студенти й викладачі Академії розкриють вам
секрети спеціальностей нашого
вишу.
І пам’ятайте, що саме від вас
залежить майбутнє нашого міста
й нашої країни!»
Квест складався з 13 локацій
– «Шалені рахівники», «Станція
ливарників»,
«Математичний
Weekend», «Електричний зигзаг»,
«Алхімік», «Школа зварювання»,
«Інтелектуальна вікторина "Історія міста"», «Станція механіків»,
«Кольоровий
менеджмент»,
«Фельдшер. Сила та міць», «МеМи поспілкувалися з учасниками квесту та дізналися
їхню думку.
Соня й Дарина, учениці
10-го класу: «Захід сподобався,
дуже цікавий, але не встигаєш
займати місця до станцій. Особливо до вподоби весела атмосфера, цікаві квести, робота
в команді. Було б непогано додати більше квестів, бо шкіл багато, а станцій мало, тому нашій
команді довелося стартувати
на півгодини пізніше, до того
ж на ділянках утворюються великі черги». З приводу вступу

Переможці квесту – команда школи №26
хатронне диво», «Безпечний
Інтернет» та кінцева ділянка
«Краматорськ
майбутнього».
На кожній ділянці школярі мали
виконати завдання
модератора, на виконання якого відводилося не більше
10 хвилин. Процес
нагадував
якийсь
ураган! Настільки активно були захоплені учні.
Родичам та пересічним громадянам
на заході також не
доводилося сумувати, адже для них були
заготовлені різноманітні ділянки
з розвагами: великі розмальовки «З ювілеєм,
рідне місто!», аква-грим,
ярмарок картин, іграшки від благодійного
фонду «Друг». Маленькі
краматорці за малювання розмальовки до
Дня міста отримали тематичні наліпки й безкоштовний аква-грим.
Багато
тематичних
фотозон, локацій, смаколиків та гарного настрою було на квесті. А ще кожен
присутній мав змогу перекусити
печивом та втомити спрагу в
спеціально відведених для цього наметах.
У квесті взяли участь 15 шкільних команд. Усі команди дуже
до вишу: більшість однокласників дівчат ще не визначилися
з вибором.
Ліза, 9-й клас, ЗОШ № 25:
«Захід чудовий, навіть найкращий, але деякі команди нечесно грають. За правилами, команди мають йти за списками,
а декотрі команди порушують
порядок проходження й неправильно займають черги на
ділянках». Учні 25-ї школи настільки делікатні, що вирішили
не казати суддям про порушення – через святковий настрій,
який вони нікому не хотіли псу-

швидко впоралися із завданнями, але хтось був трішки швидшим. 3-є місце у квесті посіла
команда школи № 25, стереонавушники в подарунок команді
вручив проректор з наукової
роботи, управління розвитком
та міжнародних зв’язків ДДМА
Михайло Турчанін.
2-е місце завоювали учні школи № 8, призи – накопичувачі
пам'яті на 32 ГБ – вручив команді
перший проректор ДДМА Анатолій Фесенко.
Першою в квесті стала команда школи № 26. Переможці отримали power-банки й найщиріші
привітання від ректора Академії
Віктора Ковальова.

заснування м. Краматорська провів зустріч
із відомим краєзнавцем В.Ф. Коцаренком, який

У рамках святкування ювілею нашого міста 22 вересня
відбувся другий щорічний
марафон «Наш Краматорськ»,
у якому взяли участь усі
бажаючі.
Чесно кажучи, людей було
справді багато – 3500 бігунів,
і це вражає! Були різні забіги
для кожного учасника, так би
мовити, щоб усім було зручно
щось обрати. Отже, дистанції
на 5, 21, 42 км, дитячі забіги
на 100 м, родинна естафета
на дистанцію в 500 м, забіги
із собаками – 500 м. Був і благодійний забіг, учасники якого
сплачували за марафон. Гроші
з цього забігу підуть у благодійні фонди дитячих будинків.
Від ДДМА в цих змаганнях
узяли участь викладачі і 27 студентів, кращими з яких стали:
- Олексій Бармак (ст. групи ПМ-17-2т) посів серед
727 учасників забігу на 5 км
35-е місце з результатом 21 хв
34 с, а у змаганнях за кубок студента посів 5-е місце;
- Сергій Черненко, ст. викладач каф. фізвиховання

і спорту – 54-е місце з результатом 23 хв 27 с;
- Олександр Стародубцев (ст. групи ЕСА 17-1т) –
59-е місце з результатом 23 хв
48 с, а у змаганнях за кубок студента посів 11-е місце;
- Максим Панарін (ст. групи Кн-17-1) – 68-е місце в бігу
на 21 км серед 173 учасників.
Щодо організації свята, то
все пройшло як треба й навіть
краще. На свято був запрошений хор дівчат із Харківського
національного
університету
внутрішніх справ, який створив спортивну атмосферу.

Їхні картини були яскравими
та дивовижними: багато дітлахів намалювали літаючі машини
та будинки неймовірної форми.
Пізніше долучилися школярі, які до цього моменту брали
участь у молодіжному квесті
«Обирай своє майбутнє вже
сьогодні». Вони проявили себе
не менш креативними, ніж

Усі учасники отримали грамоти за участь, солодкі подарунки
й гарний настрій! Маємо надію,
що скоро саме ці учні стануть
вже студентами нашої Академії.
Зі святом!
Іван Петренко, Аня Глєбова
вати. Більшість команди зі вступом теж ще не визначилася.
Еліна, 11-й клас, ЗОШ № 26:
«Усе проходить дуже добре,
активно, але єдине, що не подобається, що деякі команди
шахраювали. А більше за все
подобається те, що ми розвиваємося разом із нашою ДДМА,
з різними нашими факультетами, які нас направляють на вибір правильної професії. Це все
чудово та пізнавально. Багато
хто з однокласників планує піти
навчатися в ДДМА й залишитися в місті».

понад 30 років вивчає історію нашого міста
від часу виникнення перших селищ у другій
половині XVIII ст. до початку ХХ століття
та є автором кількох книг та публікацій.
Викладачі та студенти дізналися про
заснування залізничної станції Краматорська в 1868 році, будівництво перших
промислових підприємств наприкінці
ХІХ століття та познайомилися з іншими
цікавими фактами з історії міста.
Під час зустрічі Володимир Федорович презентував присутнім свою книгу
«Краматорськ: витоки», випуск якої був
приурочений до ювілею нашого міста,
та пам’ятний знак, випущений до 150-річчя Краматорська.
Світлана Вергейчикова, викладач
економічних дисциплін,
голова групи ЗМІ МК ДДМА
E-mail: gazeta@dgma.donetsk.ua

До речі, без людей міста бігунам було б тяжче, бо народ
підтримував, як міг. На всьому
шляху марафону була відчутна
підтримка.
Загалом захід видався насиченим. Емоції були на висоті,
організатори роздавали безкоштовні кульки та морозиво.
Стояли намети з їжею, тож ніхто не залишився голодним.
Порівняно з марафоном
попереднього року, видно,
що організатори вклали в цю
справу душу. Спасибі вам за це.
Роман Мацюк

«КРАМАТОРСЬК МАЙБУТНЬОГО ОЧИМА
МЕШКАНЦІВ»
22 вересня з нагоди святкування Дня машинобудівників
та ювілею міста Краматорська
біля 24-ї школи відбувся конкурс малюнка «Краматорськ
майбутнього
очима
мешканців». Запрошувалися всі
бажаючі.
Першими взяли участь діти
шкільного й дошкільного віку.

З МИНУЛОГО В МАЙБУТТЯ
19 вересня Машинобудівний коледж ДДМА
в рамках святкування 150-ї річниці від часу

МАРАФОН «НАШ КРАМАТОРСЬК – 2018»

молодші учасники. Підлітки намалювали нестандартні спорудження та використали багату
палітру кольорів.
Усі художники були дуже зосереджені на своїй справі, але
не забували посміхатися та
жартувати. Багато хто працював у команді: молоді люди –
з друзями та однокласниками,
діти – зі своїми батьками.
Для тих людей, які бажали
помалювати для себе, а не на
конкурс, поруч було відведено місце. Їм давали кольорову
крейду та на обраному шматочку асфальту діти та дорослі
втілювали думки на тему «Безпечний Інтернет».
І учасники, і глядачі отримали
позитивне враження від заходу
та тепер чекають на результати
конкурсу. Голосування проходить на сторінці медіа-групи
«Академія» у Фейсбук – приєднуйтесь! Хто переміг, дізнаємося вже скоро.
Ксенія Єрмакова

«Я МАЮ ВЛАСНУ ДУМКУ» –
РОК, НЕПІДКОРЕНИЙ ПОГОДОЮ
25 вересня на площі імені Бикова відбувся щорічний рок-концерт під назвою
«Я маю власну думку». День
видався доволі похмурий, навіть йшов дощ. Але краматорським рокерам це не завадило, люди прийшли на концерт
під дощем і відривалися по повній під звуки важкої музики.
Незабаром хмари відступили
і дощ закінчився, й до площі
прийшло ще більше людей.
На фестивалі виступило багато аматорських гуртів, які
співали свої пісні й кавери на
інших виконавців. Драйвову
атмосферу на концерті підтримали й діти. На сцені виступив
маленький хлопчик, який показав глядачам свою віртуозну гру на гітарі. Хлопчик був
у стильному рокерському образі, який доволі круто і сміливо на ньому виглядав. У цілому, концерт видався доволі

відривний, в кращих рисах
рок-музики, і ніякі погодні
умови йому не завадили.
Мені концерт прийшовся
до душі. Незважаючи на те,
що виступали непрофесійні
гурти, виконання було на ви-

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

сокому рівні. Слухати було
дуже приємно, атмосфера
була дуже запальна та хотілось відриватися.
Микита Забродський
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ОУН НА ДОНБАСІ
У музеї ДДМА 19 вересня, за ініціативою ДонОДА, пройшла конференція
на тему «Євген Стахів – одна з ключових фігур боротьби ОУН на Сході України». У заході взяли участь близько ста
людей, серед яких – студенти, краєзнавці, викладачі, вчені та ін.
Захід відкрив заступник голови
ДонОВЦА Ігор Стокоз. Основними
розглянутими питаннями була діяльність ОУН у Донецькій області
в 40–50-х рр. минулого сторіччя, а також життя лідера визвольного руху
на Донбасі Євгена Стахова. Також
були розглянуті взаємовідносини між
оунівцями та червоними партизанами
(зокрема партизанський рух у м. Краснодон – «Молода гвардія»), життя окупованих міст Донеччини в часи Другої
світової війни, ознайомлення з одягом
та озброєнням вояків Української повстанської армії, світогляд жителів
Донбасу в першій половині ХХ ст.
Перед початком краєзнавець Євген Шаповалов «для розігріву» провів
декілька інтелектуальних конкурсів,
а Володимир Березін, журналіст, провів соцопитування. Студенти відповіли
на одне запитання: «Як ви сприймаєте
Організацію українських націоналістів
на Донбасі?» Результати опитування
були такими:
- «Це те, що об’єднує Схід і Захід
України» – 47,5 % (19 осіб)
- «Це те, що робить нас українцями» – 15 % (6 осіб)
- «Це те, що робить нас справжніми
патріотами» – 30 % (12 осіб)
- «Це те, що робить нас нормальними людьми» – 15 % (6 осіб)
- «Це те, що допоможе нам перемогти Москву» – 7,5 % (3 осіб)
Володимир Березін озвучив
результати опитування й підкреслив, що це найпатріотичніші відповіді зі всіх інших, які він проводив
серед молоді в містах Донецької
області.
Після
державного
гімну
і хвилини мовчання за загиблими за незалежність України було
показано цікаву презентацію
про життя Є. Стахова й різноманітні факти з історії організації ОУН
на цих землях. Наприклад, чисельність активних членів ОУН у 1943–
1947
роках
становила
близько
400 осіб, а найбільші центри національного підпілля були в містах Маріуполі й
Горлівці. Ці міста вважались найбільш
націоналістичними. Треба зазначити,

що ОУН існувала й вела боротьбу тільки завдяки масовій підтримці всього
населення східних областей.
Деякі факти привела кандидат історичних наук, доцент кафедри історії
Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
О. Лаврут. Однак більшість висновків у докладі вона робила, спираючись на роботи Володимира
Нікольського, що викликало дискусію з краєзнавцями. Наразі ця особа є професором кафедри історії
в тій частині ДонНУ, яка залишилася в окупованому Донецьку,
й веде антиукраїнську діяльність.
А саме пише українофобні статті,
у яких спростовує факт Голодомору й паплюжить визвольну війну
в Україні.
Відомий дослідник українського підпілля й відродження
Олександр Добровольський у своєму виступі розповів багато цікавого й
доти невідомого про Євгена Стахова,
висвітлив події 1941–1943 років на територіях, які на сьогодні окуповані РФ.
Завдяки
«Асоціації
дослідників військово-історичної спадщини
«ПЛАЦДАРМ» можна було наочно побачити «справжнього» вояка УПА, його
озброєння та одяг.
Про право-радикальні погляди
ОУН на управління державою та їхні
відносини з місцевими меншинами
(багато з яких воювали в лавах повстанської армії) цікаво було послухати від методиста кафедри історії інституту післядипломної освіти Л. Салагуб.

У чому ж полягає причина забуття
та зневаги донеччанами та луганчанами дій націоналістів задля досягнення
світлої мети – вільної України? Кандидат історичних наук Н. Шалашна задля
відповіді на це запитання звернулася
до теми історичної пам’яті. Оскільки
історична пам’ять південного схо-

ду України доволі молода порівняно
з центральними і західними регіонами,
ураховуючи те, що регіон штучно заселявся з різних областей Росії, більшовики, усвідомивши цю ситуацію,
нав’язували пам’ять штучно, створю-

ючи своїх кумирів на цих землях, як,
наприклад, Стаханов і йому подібні
«колективні герої». Далі була героїзація
ВВВ, що суттєво спростило задачу радянським ідеологам і пропагандистам.
Одна з цікавих подробиць життя Євгена Стахова – його персонаж
у романі О. Фадєєва «Молода гвардія». Персонаж із співзвучним ім’ям
Євгєній Стахович є зрадником молодих партизан, який здав їх німцям. За
словами голови спілки краєзнавців
Донецької області Валерія Романька, хоча прототипом Стаховича була
інша особа, ім’я письменник Фадєєв
обрав йому саме таке, знову ж таки,
з тією самою більшовицькою ціллю – оббрехати національно-визвольний рух та повісити на нього ярмо «зрадників».
Завершили конференцію вже
згадані краєзнавці Євген Шаповалов і Володимир Березін, які
особисто спілкувалися з Євгеном
Стаховим під час його останнього
приїзду в Україну. Вони й розповіли цікаві факти з особистого
життя діяча: про професію будівельника мостів, про сина – нобелівського лауреата, про сумку з
печатками, завдяки яким він міг вільно пересуватися областю, та багато
іншого.
Підсумовуючи конференцію, надамо одну цитату з книги Олександра
Добровольського «ОУН на Донеччині», у якій стисло розкриваються події
тих часів:

«18 із 35 районів Сталінської (тепер – Донецької) області мали мережу ОУН, а саме: Артемівський,
Слов’янський,
Краматорський,
Костянтинівський,
Дружківський,
Горлівський, Авдіївський включно
з Ясинуватою, Макіївський,
Ольгинський,
Волноваський,
Єнакіївський,
Мар’їнський,
Селидівський, Красноармійський, Маріупольський, Будьоннівський,
Чистяковський та Дебальцевський (за адмінподілом 1950 р.). Окремо оунівці утворили
декілька центрів у Сталіно, створили мережу
конспіративних квартир
і збройних боївок.
Робота в цих районах
проводилася
колосальна, адже 8 із 17 обласних
газет, 11 із 35 райвідділів освіти та
всі «Просвіти» контролювало ОУН.
У 1942 р. було видано 8 наказів про
запровадження української мови як
державної у Горлівському, Костянтинівському, Волноваському, Ольгинському, Авдіївському, Маріупольському,
Добропільському районах. Також бандерівцями були утворені парафії Української Автокефальної Православної
церкви в Слов’янську, Олексієво-Дружківці, Горлівці, Маріуполі. Керівники
поліції Маріуполя, Комсомольська
(Горлівка), Костянтинівки, Ольгинського району були членами ОУН (б).
У довідці від 30 листопада
1945 року на ім’я секретаря ЦК КП(б)
У Микити Хрущова начальник Управління НКГБ по Сталінській області
Демидов зазначав: «Установлено,
что в Мариуполе организация ОУН
насчитывала до 300 человек, в Краматорске – 120 человек, в Славянске –
80 человек, Красноармейске – свыше
50 человек, в Макеевке – 60 человек,
в Марьинке – 80 человек, в Ольгинке –
30 человек и т. д.».
Історичний пласт ОУН–УПА протягом майже 70 років замовчувався
та обливався брудом, унаслідок чого
сьогодні більшість громадян і навіть
фахівців з історії не усвідомлюють важливість діяльності українського підпілля ОУН у ті часи. Дослідити й осмислити ті буремні часи ще належить нашим
історикам.
Іван Петренко

СПОРТ

СТУДЕНТ ДДМА СТАВ ЧЕМПІОНОМ УКРАЇНИ
З ТХЕКВОНДО

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС
21 вересня у спортивній залі № 1 Академії відбулася відкрита першість ДДМА з настільного тенісу
серед школярів м. Краматорська, присвячена Дню
міста. У змаганнях узяли участь 28 школярів із п’яти
шкіл. У командному заліку міста розподілені наступним чином:
1-е місце – ЗОШ № 19,
2-е місце – ЗОШ № 16,
3-є місце – ЗОШ № 20.
Переможці та призери змагань були нагороджені грамотами.
Соб. інф.

Газета “Академія”
Засновник і видавництво: ДДМА
Випускається з 17 грудня 1999 р.
ДЦ 1492 від 10.12.99

Цього року в Академії почали навчання студенти нової
спеціальності «Фізична культура
і спорт». І вже з перших тижнів навчання наші спортсмени почали
приносити нагороди. Так, Андрій
Гарбар (ФКС18-1) узяв участь
у Кубку України з тхеквондо WTF
серед дорослих, який відбувся
15 вересня в Одесі. Усього в змаганнях узяли участь 36 команд
чоловіків і жінок з 14 областей
країни та Києва. Андрій виступав
у ваговій категорії понад 87 кг. У
цій категорії за звання чемпіона
змагалися 9 спортсменів. Провівши три бої, Андрій став переможцем!
Тхеквондо – бойове мистецтво, олімпійський вид спорту та національний
вид спорту в Кореї. Тхеквондо є одним з найбільш
систематизованих і науково обґрунтованих бойових мистецтв світу. Ця дисципліна за допомогою
тренування тіла й душі прищеплює людині фізичні бойові навички, ставить за мету поліпшити душевне здоров'я та якість життя.

Андрій займається тхеквондо 15 років, тренуватися почав з трирічного віку.
Він – 12-кратний чемпіон
України, призер чемпіонатів
Європи й світу, у своїй скарбничці має біля 200 нагород.
З 2015 року Андрій є членом збірної команди України
з тхеквондо, у 2016 році отримав звання майстра спорту.
Тренує спортсмена його батько – майстер спорту України
Сергій Гарбар, який теж є нашим студентом спеціальності
«Фізична культура і спорт».
Сергій і зараз виступає і є призером у змаганнях серед ветеранів в Україні і за її межами.
Зараз Андрій готується до чемпіонату Європи,
який пройде в Польщі в 2019 році, і до Олімпійських ігор, що відбудуться в 2020 році в Токіо.
Ось така спортивна родина вчиться у нашому
вищі. Бажаємо їм хороших оцінок і подальших перемог.
Вікторія Лебединська
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«ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?»
Ответы на вопросы из прошлого
номера.
Вопрос 1. Компьютерная графика,
спецэффекты, грим и обслуживание
съемочной площадки в современном
кинематографе требуют очень больших человеческих ресурсов. По этой
причине ОНИ стали в несколько раз
длиннее и переместились в конец.
Назовите ИХ.
Ответ: титры.
Комментарий: изначально производственный процесс был проще,
так что короткие титры шли в начале
фильма. Когда же над фильмами стали
работать тысячи людей, их пришлось
переставить в самый конец, так как десятиминутный поток имен на экране
мало кто смог бы выдержать.
Автор: Владимир Островский,
Киев.
Вопрос 2. «Past is experience.
Present is … Future is expectation».
Согласно приведенному афоризму,
прошлое – это опыт, будущее – это
ожидания, а настоящее – это ОН.
Назовите ЕГО.
Ответ: experiment (эксперимент).
Комментарий: обратите внимание, что в оригинале все три слова
начинаются с одних и тех же четырёх
букв.
Автор: Александр Кудрявцев, Николаев.
Вопрос 3. В Хиросиме атомная
бомба была взорвана утром, в 8 часов
15 минут. В песне группы «Rush» поётся, что взрыв сбил ЕГО. Назовите ЕГО
двумя словами.
Ответ: восходящее солнце.
Комментарий: Япония – Страна
Восходящего Солнца.
Автор: Александр Кудрявцев,
Николаев.
Продолжаем публиковать лучшие вопросы последнего этапа
прошлого сезона международного
синхронного турнира по игре «Что?
Где? Когда?» – «Школьный Синхронlite. Выпуск 1.3».
Вопрос 1. Во французском революционном календаре большинство
дней месяца жерминаль были названы
в честь растений. Roquette – французское название рукколы, в честь которой назвали 24-е жерминаля. На середину какого современного месяца
приходилось 24-е жерминаля?
Вопрос 2. Компания HarleyDavidson – культовый производитель
мотоциклов. Для байкеров существовала акция: покупатель должен
был СДЕЛАТЬ ЭТО в обмен на скидку,
а компания получала, в свою очередь,
пожизненную рекламу. Популярность
этой марки мотоциклов была так высока, что байкеры продолжали ДЕЛАТЬ ЭТО даже после окончания акции. Что именно делать?
Вопрос 3. Египетская богиня Меритсегер, имя которой означало «любящая безмолвие», охраняла кладбища и покой умерших. У Меритсегер
был капюшон и характерная египетская одежда. Эта богиня была наполовину женщиной, наполовину… Кем?
Александр Мельников,
президент Клуба интеллектуальных
игр ДГМА
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