
ГАЗЕТА ДОНБАСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МАШИНОБУДІВНОЇ АКАДЕМІЇ

№15 (343) 26 жовтня 2018

КАФЕДРА ЕСА ОТРИМАЛА 
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

НАУКОВОГО ПРОЕКТУ
Кафедра елек-

т р о м е х а н і ч н и х 
систем автома-
тизації ДДМА,  
у рамках багато-
річного творчого 
співробітництва  
зі світовим лі-
дером з вироб-
ництва засобів 
автоматизації та 
е л е к т р о п р и в о -
ду – компанією 
SIEMENS, отри-
мала новітнє об-
ладнання для ре-
алізації проекту 
а в т о м а т и ч н о г о 
д іагностування 
стану промисло-
вого електрообладнання за 
сигналами вібрації.

Отримана кафедрою ЕСА 
автоматизована система 
SIEMENS SIPLUS CMS дозволяє 
заздалегідь попереджати не-
лади та аварії у важливих для 
виробничого процесу меха-

нізмах, рух яких здійснюється 
електроприводом.

Наразі науково-дослід-
ницький проект кафедри ЕСА, 
під керівництвом завідувача 
кафедри, д-ра техн. наук Олек-
сія Шеремета та доцента кафе-
дри, канд. техн. наук Миколи 
Івченкова, бере участь у кон-
курсі «10-топ IIoT застосувань 
в Україні». Співучасть у проекті 

бере спеціаліст технічної під-
тримки ДП «Сіменс Україна» 
Сергій Діков, який є випускни-
ком кафедри ЕСА.

Конкурс «10-топ IIoT засто-
сувань в Україні», що організо-
ваний Асоціацією підприємств 
промислової автоматизації 
України (АППАУ), завершить-
ся у грудні цього року. Ідея 
полягає у визначенні 10-топ 
застосувань ІІоТ в Україні шля-
хом опрацювання командами 
ЗВО тех. завдань (юз-кейсів),  
що виставляє ринок. Опрацю-
вання включає в себе порів-
няння з іншими юз-кейсами, 
що вже є на Заході, відповіді 
на питання комерційних учас-
ників, прогноз по економічних 
показниках тощо. Успішне ви-
конання цього проекту може 
запустити школи стратапів 
для промислових хайтек, яких 
наразі майже немає в Україні. 
Одна з цілей конкурсу – від-
працювати нову модель за-
пуску інноваційних проектів та 
продуктів – у співпраці із ЗВО. 

Наталія Клімченкова, 
доцент кафедрою ЕСА

СТАРТАПИ ДДМА СТАЛИ ФАВОРИТАМИ
СПОНСОРА ФЕСТИВАЛЮ SIKORSKY CHALLENGE

НАШІ В ЯПОНІЇ:
СТУДЕНТИ ДДМА ВІДВІДАЛИ ВИСТАВКУ CEATEC JAPAN 2018

16–19 жовтня в Києві відбув-
ся VІI всеукраїнський фестиваль 
інноваційних проектів Sikorsky 
Challenge 2018.

На конкурс цього року 
було подано 132 проекти,  
55 з яких пройшли у фінал, де 
були представлені у вигляді 
стендових доповідей чи ви-
ступів із презентацією. Про-
екти були представлені в 7 
категоріях: аграрництво і тва-
ринництво (19 проектів), еко-
логія (9 проектів), енергети-
ка (13 проектів), ІТ-технології  
(18 проектів), матеріали та тех-
нології (12 проектів), медицина  
(20 проектів) та інші напрями (41 
проект).

За результатами фести-
валю 6 проектів були обрані 
переможцями в 4 номінаціях,  
2 проекти, відібрані компані-
єю Golden Egg (один із гене-
ральних спонсорів), поїдуть до 
Китаю; 7 проектів, відзначені 
компанією Huawei (що також 
виступила генеральним спон-
сором Sikorsky Challenge 2018), 
отримали цінні подарунки;  
а 10 юніорських проектів отри-
мали відзнаку від Фонду Леоніда 
Кучми.

Проекти від стартап-шко-
ли ДДМА: iNet for Pet (На-
таля Михайличенко, Люд-
мила Нечволода, Наталія 
Білих, Світлана Єрмакова, Сергій 
Рейтеровський, Олексій Мірош-
ниченко, Ганна Водоп’янова) та 
«Віртуальний клас» (Юрій та Оль-
га Лисенкови) увійшли до числа  
7 обранців Huawei, що дуже при-
ємно з огляду на серйозну кон-

куренцію з боку ґрунтовних на-
укових розробок та команд, що 
працюють уже не перший рік.

Творча атмосфера фес-
тивалю, жваве спілкування  
з учасниками інших проектів, 
членами журі та глядачами, ко-
рисні поради та нові ідеї – безу-
мовно, усе це позитивно вплине 
на розвиток проектів, представ-
лених на Sikorsky Challenge 2018.

Своїми враженнями поді-
лилися учасники команди iNet 
for Pet Наталя Михайличенко та 
Людмила Нечволода.

 «Наш проект iNet for Pet 
увійшов до числа обранців 
Huawei, що дуже приємно  
з огляду на серйозну конкурен-
цію з боку ґрунтовних наукових 
розробок та команд, що працю-
ють не перший рік, – розповідає 
Наталя Михайличенко. – Але не 
менш важливим для нас – учас-
ників проекту – є живе зацікав-
лення, як з боку глядачів та інших 
стартаперів, так і з боку міжна-
родного журі: це надихає і да-
рує впевненість, що ми робимо 
важливу справу. Уже пройдено 
значний шлях: від ідеї, яку було 
сгенеровано просто для того, 
щоб було на чому потренувати-
ся на стартап-школі («Тренуйся 
на кішечках!»), до робочого про-
тотипу (хоч і з частково реалі-
зованими функціями). Нам ще є 
над чим працювати (і, якщо чес-
но, фронт робіт дуже значний),  
але ми знаємо, у якому  
напрямку рухатися й що кон-
кретно робити.

Хочу подякувати кожному 
члену нашої команди за кре-

ативність, командну роботу, 
здатність розв'язувати нові для 
себе задачі й робити те, чого 
досі ніколи не робили. Фести-
валь закінчився, але справжня 
робота тільки починається.  
We can do it, so let's do it!

І, звісно, від усього сер-
ця – подяка Sikorsky Challenge: 
усього цього не було б, якби 
одного чудового лютнево-
го дня ви не завітали до нас  
у ДДМА».

Людмила Нечволода: «Це 
був вже другий challenge для на-
шого проекту iNet for Pet, і, чесно 
кажучи, до самого кінця не було 
впевненості в тому, що ми уві-
йдемо до переліку проектів, які 
оберуть організатори чи спонсо-
ри. Було цікаво і, водночас, лячно 
виступати разом із багаторічни-
ми науковими проектами. Але це 
було того варте! iNet for Pet увій-
шов до числа кращих проектів  
і був відзначений генеральним 

спонсором фестивалю – компа-
нією Huawei.

Зараз процес розробки та 
монтажу демо-версії нашого 
ґаджету згадується з посміш-
кою. Нарешті з’явилося від-
чуття, що ми можемо не тіль-
ки придумати, але й зробити 
щось корисне для людей та 
їхніх хатніх улюбленців. Вдяч-
на за це стартап-школі Sikorsky 
Challenge, нашій Академії  
та моїм чудовим товаришам  
по проекту!»

Не буде перебільшен-
ням сказати, що на Фестивалі  
інноваційних проектів Sikorsky 
Challenge створюється май-
бутнє, і долучитися до цього 
процесу може кожен. Чекаємо  
всіх, хто відчуває в собі творчий 
потенціал та бажання втілювати 
в життя новітні ідеї, у стартап-
школі Sikorsky Challenge при 
ДДМА!

Власн. інф.

ВІТАЮТЬ

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ І ГАЗЕТА «АКАДЕМІЯ»

доцента кафедри КІТ

Сагайду 
 Павла iвановича

з успішним захистом дисертації 
 на здобуття наукового ступеня 

доктора наук, що відбувся 
 18 жовтня 2018 р. у Донецькому 

національному технічному 
університеті (м. Покровськ).

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

Задераку Сергія Юрійовича, 
інженера ВТЗН,

Апухтіну Надію Василівну,  
лаборанта кафедри хімії і охорони праці, 

Циганаша Віктора Євграфовича,
доцента кафедри АВП.

Нарешті ми дочекалися 
повернення наших студен-
тів з Японії. Нагадаємо, про-
грамісти ДДМА: Олександр 
Касьянюк (ІТ14-2), Ігор Крохін 
(ІТ15-2), Ігор Юцик (ІТ15-2), 
Ярослав Копецькій (ІТ15-1) і 
Олена Балаболко (ІТ15-2), ви-
рушили в Країну, де сходить 
сонце, у числі переможців 
конкурсу «Програміст» Фон-
ду Бориса Колеснікова, який у 
цьому році вперше відбувся в 
Україні. Призом стала подорож 
в Японію на виставку передо-
вих інформаційних технологій 
Ceatec Japan 2018. Поїздка про-
ходила з 17 по 20 жовтня.

Як зазначила Олена Бала-
болко, капітан команди ДДМА, 
основним пунктом програми 
була, звичайно ж, виставка тех-
нологій, але крім цього україн-

ські програмісти відвідали ви-
значні пам'ятки Токіо: насипний 
острів Одайба з копією Статуї 
Свободи, найбільший храм Мей-

дзі, Східний сад в Імператорсько-
му палаці, район Сібуя.

Виставка Ceatec Japan 2018 
традиційно залучає до участі 
лідерів світового ринку в сфері 
інформаційно-комунікаційних 
технологій та електронної про-
мисловості. У цьому році близь-
ко 800 учасників представили 
концепцію «Суспільство 5.0» 
– високотехнологічного сус-
пільства майбутнього, а також 
власне вирішення глобальних 

проблем за допомогою су-
часних технологій.

Концепція «Суспільство 
5.0» важлива тим, що техно-
логії забезпечують макси-
мальний комфорт при за-
доволенні будь-яких потреб 
населення, роблять будь-
який сервіс зручним і до-
ступним. У цьому напрямку 
працюють багато країн – не 

просто розвивають технологію, 
але й адаптують її до потреб різ-
них категорій населення. На кон-

курсі «Програміст» команда 
нашої Академії «КІТ» пред-
ставляла свій проект «До-
ступне місто» якраз у цьому 
напрямку.

На Ceatec Japan 2018 
було представлено багато 
електроніки та електро-
механіки, роботизованої 
техніки, інтерактивних карт, 
штучний інтелект, техноло-

гії роботи з великими даними та 
ін. «Виставка просто величезна,  
7 павільйонів, ми ледве встигли 
все обійти, – розповідає Оле-
на. – Дуже сподобався 
стенд доповненої ре-
альності, нам вдалося 
навіть політати. Вели-
чезний екран, яскрава 
картинка, сидіння з 
імітацією рухів додали 
реальності тому, що 
відбувається на екра-
ні». А ось Олександра 
Касьянюка на вистав-
ці найбільше вразив 
робот, який управляється люди-
ною за допомогою спеціального 
костюма. Області використання 
таких роботів дуже широкі, на-
приклад, їх можна застосовувати 
на шкідливому виробництві.

Студенти ознайомилися з 
цікавими новинками компаній 
Sharp, Mitsubishi, Tesla, NEC, Sony, 
Hitachi, Fujitsu та ін. Особливий 
інтерес викликали незамінні  

в побуті помічники-роботи. На-
приклад, для наших програміс-
тів провела чайну церемонію 
дівчина-робот на стенді Націо-
нального інституту передових 
промислових наук і технологій 
(AIST). Крім цього представни-
ки компанії Mitsubishi Motors 
Corporation для українських сту-
дентів прочитали цікаву лекцію.

Вдалося нашим студентам 
поспілкуватися і з місцевими 
жителями. «Японці дуже від-
криті, усміхнені, доброзичливі, 
завжди вам підкажуть дорогу, 

допоможуть, – ділить-
ся враженнями Оле-
на. – Після відвідин 
виставки ми з Сашком 
вирішили самі поїхати 
у буддійський храм  
в Асакусі. Японці із за-
доволенням показува-
ли дорогу, допомагали 
розібратися в метро  
і часто з нами фото-
графувалися! Єдине, 

що стало невеликою пробле-
мою, – мовний бар’єр: більшість 
японців не знають англійської».

Про пригоди наших студен-
тів в японському метро, подо-
рож до храму та спостереження 
за життям японців читайте в на-
ступному номері газети.

Вікторія Лебединська

Чайна церемонія від дівчини-робота

Хатній  улюбленець
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АКЦІЯ ПРОТЕСТУ ФПУ:  
У РАЗІ ІГНОРУВАННЯ ВИМОГ ПРОФСПІЛКИ ПООБІЦЯЛИ 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТРАЙК

ИЗ-ЗА ПАРТЫ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ И ОБРАТНО

«Освітяни на межі злиднів!» 
– з таким та іншими гаслами ви-
йшли понад 10 тис. громадян 
на акцію протесту профспілок 
України 17 жовтня в Києві, ви-
магаючи від народних депута-
тів не приймати рішень, які фак-
тично перетворюють медиків, 
освітян, шахтарів, металургів  
у жебраків.

Відкриваючи мітинг, голо-
ва Федерації профспілок Укра-
їни Григорій Осовий зазначив,  
що члени профспілок зібралися 
під стінами найвищого зако-
нодавчого органу влади, щоб 
сказати рішуче «ні» політиці 
«затягування пасків» за рахунок 
людини праці. Тотальна еконо-
мія на простих трудівниках – це 
не шлях виходу з кризи, а пряма 
дорога до повного зубожіння 
українських громадян, які своє 
працею розбудовують україн-
ську державу. І заслуговують  
на кращу долю.

Як підкреслив профспілко-
вий лідер, яскравими прикла-
дами антисоціальної політики 
влади є не лише падіння реаль-
ного життєвого рівня населен-
ня сьогодні, а й наміри Уряду 

в наступному році скоротити 
соціальні виплати, порушити 
основні конституційні права 
громадян на працю, безкоштов-
ну освіту та медицину, пенсій-
не забезпечення та соціальне 
страхування. Уряд розраховує 
скоротити державні витрати 
більш ніж на 26 млрд грн, з яких 
більша частина припадає на со-
ціальну сферу – 16 млрд грн.

Одразу після закінчення 
акції протесту делегація упо-
вноважених представників від 
профспілкового віче провела 
в Кабінеті міністрів України зу-
стріч з віце-прем’єр-міністром 
України, головою НТСЕР  
Павлом Розенком.

Голова Федерації профспі-
лок України Григорій Осовий 
окреслив консолідовані вимо-
ги ФПУ, які щойно були одно-
голосно ухвалені учасниками 
всеукраїнської акції протесту,  
а також передав пакет  
галузевих вимог, пропози-
цій, звернень та листів трудо- 
вих колективів. 

В обговоренні профспілко-
вих вимог узяли участь міністр 
соціальної політики України 

Андрій Рева, міністр освіти  
і науки Лілія Гриневич, в.о. міні-
стра охорони здоров’я України 
Уляна Супрун, керівники де-
партаментів міністерств різних  
секторів економіки.

Делегація від всеукраїн-
ського профспілкового віче 
попередила урядовців: якщо 
буде зволікання з розглядом 
профспілкових вимог, якщо 
буде й надалі ігнорування по-
даних ними пропозицій, проф-
спілки вимушені будуть удатися  

до масових протестних дій по 
всій країні, аж до проведення 
всеукраїнського страйку.

На жаль, ні одна з умов, ви-
сунутих на акції протесту (див. 
попередній номер газети «Ака-
демія»), не була виконана.

Будемо сподіватися, що 
державні діячі збагнуть масш-
табність проблеми,  візьмуть до 
уваги вимоги учасників протес-
ту і діло не дійде до масштабно-
го всеукраїнського страйку.

За матеріалами сайту ФПУ

Недавно в Министерстве 
образования и науки Украины 
была принята Концепция по-
дготовки специалистов по 
дуальной форме получения 
образования. Разработанная 
концепция использует не-
мецкий опыт дуальной формы 
получения образования, 
который был презентован 
благодаря Представитель-
ству Фонда имени Фридриха 
Эберта, Немецко-Украинскому 
агро-политическому диалогу, 
Проекту Восточного партнер-
ства «Дуальное образование  
в диалоге» при участии учреж-
дений образования разного 
уровня, Федерации работо-
дателей Украины, ГУ «Научно-
методический центр инфор-
мационно-аналитического 
обеспечения деятельности 
высших учебных заведений 
"Агроосвіта"», ОО «Українська 
Асоціація Маркетингу» и был 
использован рабочей группой, 
созданной Министерством об-
разования и науки Украины.

В этой концепции пред-
усматривается установление 
равноправного партнерства 
учреждений высшего, про-
фессионального образования, 
высшего, профессионально-

технического (профессио-
нального) образования, ра-
ботодателей и соискателей 
образования с целью приоб-
ретения соискателями опыта 
практического применения 
компетенций и их адаптации 
в условиях реальной про-
фессиональной деятельнос-
ти. Предусматривается от 25 
до 50 % кредитов получить 
в ходе освоения знаний на 

рабочем месте. Лилия Грине-
вич, министр образования и 
науки: «Результаты обучения 
будут оценивать работодатель 
и учебное заведение. Рабо-
тодатель будет участвовать 
в отборе студентов, которые 
будут учиться по Програм-
ме». Основателем дуального 
образования считают Гер-
манию. Аналогичная форма 
обучения внедрена в Канаде, 
Австрии, Швейцарии и других 
странах. Предприниматели 
оплачивают подготовку спе-
циалиста и выплачивают зарп-
лату. По окончании обучения 
выпускник обязан поступить 
на работу на это предприятие. 
Три года выпускник обязан 
отработать на предприятии. 
В результате – работодатели 
получают профессионально 
сориентированных специа-
листов, а выпускники – рабо-
чие места.

Как дело пойдет с внедре-
нием этой системы в нашем 
вузе, сложно предсказать, 

так как после опроса неболь-
шого количества студентов 
стало понятно, что подавля-
ющее большинство не жела-
ет сотрудничать с наиболее 
вероятными работодателями 
в Краматорске. То есть не рас-
ценивают некоторые крама-
торские заводы как будущее 
место работы. Почему? Ну, это 
уже вопрос к руководителям 
самих заводов, к престиж-
ности их предприятий, воз-
можностям карьерного рос-
та, корпоративной культуре, 
оплате труда и т. д. Студентов 
больше интересуют компании  
IT-направления, банки и дру-
гие структуры.

Дуальное образование 
– это не выдумка, а один из 
методов совершенствования 
процесса обучения, который 
позволяет сократить пери-
од адаптации выпускника на 
предприятии. Следим за раз-
вивающимися событиями.

Никита Забродский

ЗАХИСНИКАМ – НАША 
ШАНА!

АКАДЕМІЯ ПРИЙМАЛА 
«ЯРМАРОК ПРОФЕСІЙ»

До Дня захисника Укра-
їни та Дня козацтва 17 жов-
тня в другому корпусі нашої 
Академії відбувся святковий 
концерт. Ось пролунав гімн 
України, і ведуча коротко роз-

повіла про історію виникнен-
ня Дня козацтва та Дня захис-
ника України. Зі святом усіх 
присутніх особисто привітав 
перший проректор ДДМА 
Анатолій Фесенко. З приві-
тальним словом до присутніх 
звернувся голова Краматор-
ської організації ветеранів 
Афганістану Вадим Бондарєв.

Головною зіркою кон-
цертної програми став гурт 

«Білі куполи». Вони одразу  
ж справили приємне вражен-
ня та спілкувалися з аудито-
рію, як із друзями.

Особливих гостей кон-
церту – військових та полі-
цейських – голова Союзу де-
сантників Донецької області 
Сергій Власенко нагородив 

почесними медалями. Серед 
нагороджених – старший сер-
жант ЗСУ Ігор Петухов, який 
захищав Україну у складі од-
ного з десантних підрозділів, 
а нещодавно він звільнився 

в запас. Нагороджені також 
ветерани АТО, які в цей час 
служать у патрульній полі-
ції – начальник управління 
патрульної поліції в містах 
Краматорськ і Слов’янськ 
Олександр Малиш, поліцей-
ські Ігор Варцебух і Віталій 
Малоок.

Творчими номерами гля-
дачів привітали талановиті 
студенти Академії: Дмитро 

Коломієць, Поліна Демідова, 
Євген Баштовий, Анастасія 
Мазова та Тетяна Якуніна. На-
прикінці гурт заспівав «свій 
гімн "Білих куполів"», який на-
зивається «Десантура».

Ксенія Єрмакова

12 жовтня у другому 
корпусі ДДМА для студен-
тів випускних груп відбув-
ся «Ярмарок професій». На 
заході студенти мали змо-
гу поспілкуватися з робо-
тодавцями й обрати своє 
майбутнє місце роботи.  
На ярмарок прибули біль-

ше 20 представників різних 
промислових підприємств  
і організацій.

Слід зазначити, що до 
нас завітали навіть пред-
ставники прикордонників, 
нової поліції та воєнкомату.

Власн. інф.

«СРІБЛО» В СКАРБНИЧЦІ 
КОМАНДИ ДДМА

16–17 жовтня на спортивній 
базі ДДМА пройшли змагання 
спартакіади загальної фізич-
ної підготовки. Захід був при-
урочений до Дня 
захисника України. 
У змаганнях узяли 
участь 4 збірні ко-
манди: ДДМА, ДДПУ, 
ДНМУ, ДонНАБА 
– усього 32 спортс-
мени. У складі нашої 
команди виступали: 
Павло Малихін –  
гр. ФКС 18-1, Вла-
дислав Пужанов-
ський – гр. ОТП 14-1т,  
Віталій Криворучек –  
гр. АВП 16-1, Євген Ковалевіч – 
гр. ЕСА 16-1, Сергій Пархоменко 
– гр. ФКС 18-1, Денис Кондратен-
ко – гр. Мн 18-1, Данило Скорін 
– гр. СА 18-1,  Олексій Бровко –  
гр. ЕСА 17-1.

Змагання відбулися в чо-
тирьох видах: підтягування  

на поперечині, стрибки в довжи-
ну з місця, згинання і розгинання 
рук в упорі лежачі на підлозі, під-
йом тулуба за 1 хвилину.

У підсумку спартакіади  
1-е місце посіла команда ДДПУ 
(Слов’янськ), наші хлопці – збір-
на ДДМА – здобули «срібло»,  
3-є місце – ДНМУ (Лиман).

Вітаємо наших студентів – 
призерів змагань.

 
Власн. інф.

ТХЕКВОНДИСТ АКАДЕМІЇ 
ЗДОБУВ «БРОНЗУ»

6–7 жовтня в місті Рига 
(Латвія) пройшли міжна-
родні рейтингові змагання 
з тхеквондо ВТФ класу G-1 
Riga Open 2018.

Першокурсник Академії 
спеціальності «Фізична куль-
тура і спорт», майстер спорту 
Андрій Гарбар у цих змаган-
нях у складі збірної України 
виступав серед дорослих  
у ваговій категорії понад  
87 кг. Наш спортсмен здобув 
«бронзу»! Вітаємо!

Нагадаємо, тренує 
спортсмена його батько – 
майстер спорту України Сер-
гій Гарбар, який теж є нашим 
студентом спеціальності 
«Фізична культура і спорт». 
Сергій і зараз виступає  
і є призером у змаганнях  
серед ветеранів в Україні  
й за її межами.

Зараз Андрій готуєть-
ся до чемпіонату Євро-
пи, який пройде в Польщі  
у 2019 році, і до Олім-
пійських ігор, що від-
будуться у 2020 році  
в Токіо.

Вікторія Лебединська

СПОРТ
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ВИЗВОЛЕННЯ ВІД НАЦИСТІВ ЧИ ЧЕРГОВА РАДЯНСЬКА 
ОКУПАЦІЯ?

20 жовтня 2009 року пре-
зидент України В. Ющенко під-
писав указ про відзначення  
28 жовтня, як «Дня визволен-
ня України від фашистських 
загарбників». Загалом 
німецька окупація три-
вала з 22 липня 1941 р. 
(повна окупація УРСР) 
до 28 жовтня 1944 р., 
тобто 1195 днів. Але 
чи були німці на на-
ших землях єдиними 
окупантами? Адже 
для України Друга сві-
това війна почалася 
не в червні 1941-го,  
і навіть не у вересні 1939-го,  
а почалася для нас вона в ніч  
з 13 на 14 березня – нападом 
Угорщини, за підтримки Тре-
тього Рейху, на незалежну  
Карпатську Україну. 

Унаслідок розподілу Че-
хословаччини в березні  
1939 року Третім Рейхом, Угор-
ським королівством та Респу-
блікою Польща (котра, за іроні-
єю долі, через півроку буде так 
само розподілена нацистами 
й більшовиками), Карпатська 
Україна (вона ж до жовтня  
1938 р. – Підкарпатська Русь; за-
раз – Закарпатська обл. незалеж-
ної України) оголосила свою не-
залежність. Прем’єр-міністром 

став професор, священик УГКЦ, 
голова Народно-християнської 
партії Августин Волошин, який 
і виконував обов’язки голови 
республіки. Але не встигла ще 
молода держава створитися, 
як свої амбіції на володіння 
цими землями відверто заявила 

Угорщина. Надії на Великобри-
танію й Францію не було, адже 
за їхньою згодою відбувалась 
анексія Німеччиною Чехосло-
ваччини (Мюнхенська угода). 

Волошин вдався 
до відчайдушного 
кроку – звернувся 
з телеграмою осо-
бисто до А. Гітлера 
про допомогу та 
захист від мадярів. 
На жаль, україн-
ський визвольний 
рух тих часів ще не 
розпізнав у німцях 
деспотичних заво-

йовників з амбіціями світового 
захоплення, а вбачав у них ту 
саму надію у вигляді союзників 
із часів Скоропадського-Гру-
шевського. Відповіддю німець-
кого консула було: «Не чинити 
опір угорському вторгненню, 
бо німецький уряд у цій ситуа-
ції не може, на жаль, прийняти 
Карпатську Україну під про-
текторат». На цей момент угор-
ські війська вже просувалися  
до головних міст Підкарпаття 
– Ужгорода, Хуста, Мукачева  
та ін. Спротив їм чинила армія За-
карпаття, так звана Карпатська 
Січ, яка налічувала 5 000 вояків 
проти 40 000 мадярських сол-
датів. Увечері 17 березня Кар-
патська Україна була повністю 
окупована Королівством Угор-
щина. На жаль, українці програли  
в цій битві за незалежність, про-
те багато з них здобули політич-
ний і військовий досвід задля 
подальших дій у майбутньому 
світовому конфлікті, як, напри-
клад, Організація українських 
націоналістів, яка відряджала 
добровольців у Карпатську Січ, 
і особисто майбутній командир 
Української повстанської армії 
Роман Шухевич.

На жаль, Підкарпатська 
Русь була не єдиною етнічною 
українською землею, яка зна-
ходилася під окупацією на той 
час. Галичина, Волинь, Над-

сяння, Берестейщина, Підляш-
шя, Холмщина були окуповані 
Польщею ще в липні 1919 р., 
Буковина перебувала у складі 
Румунії, а вся інша територія 
України була під більшовиць-
кою окупацією ще з листо-
паду 1920 року (але окремі 
партизанські загони діяли  
до 1925 року).

А що стосовно більшо-
вицької окупації, то робилося 
це дуже підло, цинічно, тоб-
то по-«комуністські». Чому?  
Бо, по-перше, після першої 
українсько-радянської війни 
червоногвардійці були відки-
нуті з теренів УНР, а керуючий 
уряд на чолі з В. Леніним за 
умовами Брест-Литовського 
мирного договору був виму-

шений визнати незалежність 
Української народної респу-
бліки. І ось після поразки Цен-
тральних держав, зокрема 
Німецької імперії, Ленін роз-
починає другий наступ на УНР 
(тоді вже Директорію), скасу-
вавши умови договору, на які 
сам і погоджувався. По-друге, 
відбулося створення маріонет-
кових держав на кшталт Одесь-
кої Республіки, Соціалістичної 
республіки Тавриди, Донецько-
Криворізької республіки та ін. 
(нічого не нагадує?).

Російські історики люблять 
називати українсько-радян-
ську війну начебто громадян-
ською війною (знову ж таки 
– нічого не нагадує?), ствер-
джуючи, що начебто більшість 
українського народу бажало 
радянського режиму та пере-
моги більшовизму. Якщо це так, 
то чому ж тоді під час виборів 
до Всеросійських установчих 

зборів 1917 року комуністи на-
брали усього 10,5 % голосів? 
Для порівняння, на виборах 
до Верховної Ради України  
VII скликання у 2012 році пра-
во-радикальна націоналістич-
на партія ВО «Свобода» набра-
ла 10,44 % голосів. Так що ж 
тепер, виходить, за логікою ро-
сійських пропагандистів, у нас 
більшість країни націоналісти? 
Ні, бо якщо це було б дійсно так, 
то не сталося б ніяких «Новоро-
сій», ДНР та ЛНР. 

Другий факт, що спросто-
вує громадянську війну між 
українськими націонал-демо-
кратами й українськими кому-
ністами, це відсутність у других 
своєї армії. Тобто де-юре вона 
була й називалася «Українська 
радянська армія» – УРА, а де-
факто це були збройні частини 
майбутньої Робітничо-селян-
ської Червоної армії, так само, 
як і маріонетковий уряд Тим-
часового Робітничо-Селян-
ського Уряду України (ТРСУУ).  
У серйозність УРА не вірили 
навіть командуючі РСЧА, на-
зиваючи її «Групою військ кур-
ського напряму», якою вона 
спочатку й була, поки це вій-
ськове з’єднання не реоргані-
зували в начебто самостійне 
військо ТРСУУ.

Червона окупація тривала 
аж до 1941 року, поки не змі-
нилася на німецько-фашист-
ську окупацію. На той момент 
хижа лапа Кремля дотягнулась 
і до західноукраїнських земель, 
розпочавши за пактом Ріббен-
тропа – Молотова найкрива-
вішу в історії війну. Німецькі 
війська доволі швидко дійшли 
до східного кордону УРСР  
і встановили на наших теренах 
ще більш жорстокий та дес-
потичний режим. Багато хто  
з представників українського 
визвольного руху, на жаль, не 
відразу усвідомили брехли-
вість та нацистську підступність 
і на початку війни вірили у пла-

ни Гітлера про створення неза-
лежної України. Натомість він 
розподілив територію УРСР між 
румунським фашистським та 
німецьким нацистським окупа-
ційними режимами. Більшість 
наших земляків під впливом 
пропаганди й безвихідді пішли 
воювати: хто до лав червоноар-
мійців, хто до Вермахту. Тільки 
меншість пішли партизанити 
до лав УПА, воюючи з «обо-
ма соціалізмами – німецьким  
та більшовицьким». Жителі За-
хідної України настільки зневі-
рилися, що спочатку хлібом-сіл-
лю зустрічали німців, а згодом  

і росіян. Дуже символічно,  
що за тиждень до Дня визво-
лення від німецько-фашист-
ських загарбників, 21 жовтня, 
відзначається пам’ятна дата 
масових депортацій тих самих 
західних українців Сталіним 
до Сибіру в 1947 році в рамках 
операції «Захід».

Але є й позитивні сторо-
ни від просування на захід 

Червоної армії – більшість 
українських етнічних земель 
була не поділена між сусідами,  
а об’єднана у складі СРСР, у та-
кому вигляді вона й дісталася 
нам – у незалежність. Але, на 
жаль, більшість – це не всі зем-
лі, і приблизно третина наших 
історичних регіонів, населених 
українцями, опинилась у скла-
ді інших держав. А саме: Ста-
лін віддав Закерзоння Польщі,  
а Стародубщину,  Подоння та 
Кубань лишив у складі РСФСР. 
Годі вже й казати про сьогод-
нішні дні, коли ідеологічні на-
щадки Сталіна, що сидять за-
раз у Кремлі, окупували Крим  
та частину Донбасу, викорис-
товуючи ті ж самі пропаган-
дистські методи, що й 100 років 
тому, стверджуючи про гро-
мадянську війну та донецьких 
«ополченців» з «Градами» і «Бу-
ками», які вони дістали із шахт.

Тож варто не забувати свою 
справжню історію і не повто-
рювати помилки минулого, 
замінюючи одного окупанта 
на іншого. Адже правиль-
но кажуть, що історія нічому 
не вчить. Вона лише карає  
за незнання її уроків.

У статті використані ма-
теріали: М. Вегеша, О. Бойко,  
Б. Скварона, В. Верстюка,  
О. Бажана.

Іван Петренко

ЯК РОЗПІЗНАТИ «ДЖИНСУ» У ЗМІ

На сьогодні існує декілька 
видів друкованих, радіо- або 
телевізійних матеріалів, які 
направлені на досягнення вка-
заної, як правило – ворожої, 
мети. Це пропаганда і «джин-
са», а в деяких випадках і ре-
клама. Якщо пропаганда лег-
ко виявляється, то «джинсу» 
необізнаній людині розпізна-
ти дуже важко. А в результаті 
люди підпадають під її вплив, 
починають вірити в цю ін-
формацію і передавати іншим 
людям, видаючи її за істину. 
Треба зазначити, що «джинса» 
– це журналістський матеріал 
(репортаж, кореспонденція,  
а частіше стаття), у якому про-
пагується заданий кимось по-
літичний напрямок. Вона існує 
як у політичних, так і в соціаль-
них матеріалах.

Що є фундаментом для 
професіонально створеної 
«джинси»? По-перше, це со-
ціальні умови. А саме невдо-
волення якимись соціальними 
явищами й очікування «ре-
цепта» з їх розв’язання. Тобто 
«джинса» приживається в міз-
ках людей з неактивною жит-
тєвою позицією, які чекають,  
що покращення їм принесуть 
«на тарілочці». Наприклад, кра-
щу зарплату, умови роботи, 
низькі ціни та інше. По-друге, 

наявність критичної маси «пе-
реносників» інформації (слу-
хів), які є в кожному колективі. 
Під критичною масою треба 
розуміти те, що в кожному ко-
лективі знайдеться хоча б одна 
людина, яка знає «джинсову» 
інформацію, вірить їй і пере-
дає людям у своєму колективі. 
Тобто ми стикаємося з переда-
чею слухів. Таким собі дієвим 
видом із засобів масової ко-
мунікації, розповсюдженим на 
Сході України.

Що ж є «джинсовим» мате-
ріалом? «Джинсовий» матеріал 
відрізняється від справжньо-
го журналістського матеріалу 
тим, що в ньому порушуються 
основні стандарти журналісти-
ки. А саме:

1. Відсутність балансу 
думок. Як правило, справжній 
журналістський матеріал ґрун-
тується на розмові з зацікавле-
ними особами, які мають різні 
судження (за і проти) з того чи 
іншого питання. Вони можуть 
бути як експертами, так і гро-
мадянами, яких турбує ця про-
блема. Якщо представляються 
аргументи тільки за або проти, 
це свідчить про те, що матері-
ал замовний. Так, нещодавно 
на одному відомому телевізій-
ному каналі пройшов сюжет  
з його підтримки. Для телевізій-

ного каналу підтримка громад-
ськістю є важливою у зв’язку  
з тим, що Верховна рада Украї-
ни звернула увагу на порушен-
ня ним стандартів журналісти-
ки. Частина інтерв’ю знімалась 
у Краматорську, тому і викли-
кала зацікавленість у мене.  
У сюжеті всі одноголосно під-
тримували канал. А це не може 

відповідати дійсності, тому що 
в людей є безліч різних думок.

2. Не відділення фак-
тів від висновків й оцінок. 
Журналіст, як правило, ви-
словлює свої думки на події, 
у яких бере участь, але чітко 
відділяє їх від фактів інтерв’ю 
і власних спостережень.  
У замовному матеріалі навіть 
незначна з соціальної точки 
зору подія використовується 
для глобальної оцінки. На-

приклад, текст: «Імовірність 
перемоги на президентських 
виборах у кандидата «А» біль-
ша у зв’язку з вищим рейтин-
гом». Тут суб’єктивним фактом 
є «рейтинг», а оціночним су-
дженням – перемога на вибо-
рах. У результаті суб’єктивний 
факт виступає основою для 
глобальної оцінки. Таке може 
бути тільки в «джинсових» пу-
блікаціях.

3. Достовірність інфор-
мації. Перед оприлюднен-
ням події кореспонденти ре-
тельно перевіряють джерело 
інформації. У «джинсовому» 
матеріалі інформація може 
отримуватися із сумнівних 
джерел. Наприклад, інформа-
ція від жінки зі Слов’янську про 
«распятого мальчика (рос.)»,  
яка стала вже анекдотичною.

Але не завжди пропаган-
дисти працюють так грубо.  
На сьогодні відомі публікації на 
сайтах і відео-програми з не-
достовірних джерел. Оскільки 
фото і відеоматеріали, як пра-
вило, не піддаються сумніву, 
то ворожі комунікатори осно-
вну ставку роблять на них. Для 
цього підбираються сюжети,  
у яких є характерні ознаки міс-
цевості, а також споріднені по-
дії. Так, у 2014 році на одному із 
сайтів пройшов сюжет, у якому 
з військового транспорту ви-
вантажували багато вбитих лю-
дей. Це відбувалося на пагорбі, 
а вантажниками були озбро-
єні люди у військовій формі. 

У коментарі зазначалося,  
що солдати ЗСУ на горі Кара-
чун ховають сліди своєї зло-
чинної діяльності. Але спеціа-
лісти, які володіють знаннями 
в пошуку інформації, швидко 

встановили, що сюжет знятий  
 не в 2014-му, а наприкінці дво-
тисячних років, і не на Карачу-
ні, а в Абхазії, де йшла війна між 
Росією і Грузією. Спростуван-
ня відбулося, але краматор-
ські шанувальники «русского 
мира» на той час вже рознесли 
інформацію, у яку повірила 
деяка частина нашого суспіль-
ства. А як відомо, спростовува-
ти інформацію набагато важче, 
ніж її розносити.

4. Повнота інформації. 
У матеріалі наводяться аргу-
менти й факти для формування 
однозначної думки на користь 
розповсюджувача недостовір-
ної інформації.

Як правило, у «джинсо-
вих» матеріалах наводять по-
зицію тільки однієї сторони, 
альтернативна думка ігно-
рується. Часто журналістом 
даються власні оцінки. Тобто 
«навішування ярликів». При 

цьому наводять досить сум-
нівні аргументи й посилаються  
на недостовірні джерела ін-
формації. Вириваються факти 
із загального контексту, при-
ховуючи від читача повну  
картину подій.

Що ж робити, щоб не по-
трапити під вплив «джинси»? 
Якщо ви після ознайомлення  
з публікацією в ЗМІ проаналі-
зуєте матеріал за вищенаведе-
ними пунктами, то навчитеся 
швидко розпізнавати «джин-
су». Успіхів!

P.S. У журналістському 
середовищі ставляться зі зне-
вагою до «джинсових» матеріа-
лів, а журналісти, які вдаються 
до таких замовних публікацій, 
як правило, не користуються 
повагою. У журналістиці вони 
можуть розраховувати тільки 
на отримання від замовника 
значної матеріальної вигоди,  
а от на визнання можуть не роз-
раховувати, бо «джинса» – це 
напрямок журналістського са-
мознищення. У редакційній по-
літиці різних ЗМІ, як правило, 
декларується заборона «джин-
сових» матеріалів. Але під час 
значущих соціальних і полі-
тичних подій, які проходять  
у наш час, «джентльмени удачі» 
від журналістики намагаються 
влаштувати свій матеріаль-
ний добробут за рахунок роз-
повсюдження недостовірної  
інформації.

Вячеслав Медведєв

Ми продовжуємо цикл матеріалів щодо інформаційної безпеки й нагадуємо, що пере-
мога у війні здобувається не тільки на полі бою, а й в свідомості людей. Це добре знають 
ідеологи агресора, тому й закладають у мізки необізнаних людей, й яких відсутнє кри-
тичне мислення, ідеологію, ворожу до всього українського.

Перебіг подій на німецько-радянському
 фронті 1941-1944 рр.
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«ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

Ответы на вопросы из прошлого  
номера.

Вопрос 1. Рассказывают, что Владимир 
Яковлевич называл ЭТО документальным 
спектаклем с понятной линией и непонят-
ным финалом. Назовите ЭТО не менее чем 
тремя словами.

Ответ: «Что? Где? Когда?».
Комментарий: речь идет о Владими-

ре Яковлевиче Ворошилове. «Докумен-
тальный» – потому что игроки не знакомы  
с вопросами, «спектакль» – потому что 
все исполняют свои роли. Линия понятна,  
но конец непредсказуем. А мы этим вопро-
сом начинаем нашу сегодняшнюю игру  
«Что? Где? Когда?».

Автор: Арутюн Арзуманян, Ереван.
Вопрос 2. В Китае с давних времен 

практиковалось использование особого 
яда, для получения которого в закрытый 
сосуд помещали множество разных жи-
вотных. А из какого животного в итоге  
делали яд?

Ответ: из выжившего в этом сосуде.
Комментарий: то существо, которое 

в итоге выживало и пожирало других, на-
делялось сверхъестественными силами. 
Саму эту тварь или выкачанный из неё яд 
колдуны применяли в ритуалах черной 
магии и просто для уничтожения своих  
противников.

Автор: Валерий Болган, Одесса.
Вопрос 3. На этикетке крепкого алко-

гольного напитка изображена женщина  
в одежде народов Севера и стоящий рядом 
с нею олень. Название напитка описывает 
как изображение, так и содержимое. Вос-
произведите это название.

Ответ: оленеводка.
Автор: Сергей Киктев.
Продолжаем публиковать вопросы 

чемпионата ДГМА по игре «Что? Где? 
Когда?» среди первокурсников.

Вопрос 1. Ашот Наданян считает, что 
ОНО само по себе ничего не значит. Напри-
мер, рога – это тоже ОНО. У рекордсмена 
книги Гиннеса, профессора Юбера Пети 
целых 33 ИХ. А большинство из вас получит 
его менее чем через 4 года. Какие два слова 
мы заменили местоимением «ОНО»?

Вопрос 2. Согласно исследованиям 
британских учёных, ЭТО сокращает про-
должительность жизни примерно так же, 
как привычка выкуривать по 15 сигарет в 
день. Валерий Меладзе однажды поведал 
нам, что представителям определенной 
гендерно-социально-возрастной страты 
сложно не быть подверженными ЭТОМУ. 
А в произведении известного писателя – 
нобелевского лауреата – упоминается чис-
ло – продолжительность ЭТОГО. Назовите 
число.

Вопрос 3. Харуки Мураками пишет: 
«Если есть вход, то есть и выход. Так устро-
ено почти все. Ящик для писем, пылесос, 
зоопарк, чайник... Но, конечно, существуют 
вещи, устроенные иначе. Например, ОНА». 
(Конец цитаты). Каждый раз после «ЕЕ» 
окончания зрителей просят не рассказы-
вать о развязке. Назовите ЕЕ.

Александр Мельников,
президент Клуба 

 интеллектуальных игр ДГМА

УМНИКИ И УМНИЦЫ

ХВИЛИНКА ПОЗИТИВУ

Кінець жовтня виявився дуже на-
сиченими на незвичні свята. І почне-
мо ми з для когось зовсім безглуздо-
го свята – Міжнародного дня бобра, 
який пройшов 18 жовтня. Люди, які 
його не святкують, просто не розу-
міють усю важливість цього свята  
і обирають замість нього Всесвітній 
день цукерок. Ось такий 
тяжкий вибір стоїть у нас: 
що головніше – цукер-
ки чи бобри, природа чи 
отримання задоволення 
від солодкого. Але ніхто 
не забороняв об’єднувати 
і святкувати ці свята ра-
зом. Тільки уявіть, як ви 
десь на природі, біля 
нещодавно збудованої 
греблі, влаштували собі 
пікнік, узявши лише соло-
дощі, і ваш день видався 
як найкраще.

19 жовтня є привід 
написати лист у майбутнє, бо саме 
так і називається наступне свято. 
Але не забувайте про те, що про-
читати лист можна буде, як мінімум, 
лише через п'ять років, і не факт,  
що це будете саме ви. Будьте обе-

режні у висловлюваннях своїх ду-
мок, бо подальшу долю цього листа 
не зможе передбачити ніхто.

Наступні два дні порадують свя-
тами, пов'язаними з їжею. 20 жовтня 
відзначають Міжнародний день по-
вара та День поповнення припасів 
на зиму, а вже 21-го – Міжнародний 

день начос. Але не 
забувайте, що цілий 
день на так званих 
чіпсах не тільки при-
носить радість вашим 
смаковим рецеп-
торам, але й може 
нашкодити вашому 
здоров’ю.

Прийшов час ще 
одного неочікувано-
го свята. 22 жовтня – 
День захисту чолові-
чої нервової системи 
від насильнецьких 
дій зі сторони жінки. 

Мало хто взагалі здогадується про 
нього. У деякому сенсі, сильна по-
ловина населення отримує негласне 
право на будь-які дії без домовле-
ностей із жінкою, і їй за це нічого не 
буде. Але слід також пам’ятати, що 

це право працює лише один день,  
так що не натворіть зайвого.

І ось видався день, щоб перепо-
чити, бо наступне свято буде тільки 
24 жовтня. Ніхто навіть і подумати 
не міг, що для на-
стільки буденної речі, 
як шкарпетки, може 
існувати своє власне 
свято. День любові 
до теплих шкарпеток 
є чудовим приводом 
зібратися великою 
дружньою компанією, 
щоб перерахувати 
смужки на них, заши-
ти всі дірки, натягнути найулюблені-
ші шкарпетки і вдатися до приємних 
спогадів про те, що ви пережили ра-
зом. Також не слід забувати, що в цей 
день прийнято шкарпетков'язання, 
шкарпеткодаріння, і, звісно, не обі-
йтися без походів у гості в теплих 
в'язаних шкарпетках.

А якщо ви гадаєте, що ж тако-
го цікавого приготувати 25 жовтня,  
не поспішайте з вибором якогось ек-
зотичного блюда, бо саме в цей день 
– Всесвітній день макаронів. Не за-
бувайте, що макарони можуть бути 

не тільки гарніром, а й повноцінною 
стравою, яку можуть повісити вам  
на вуха.

Ковдри ведуть свій рід із сивої 
давнини. Як було раніше? Закутаєшся 
в ковдру, закривши замок, повісив-
ши табличку «не відволікати» і виста-
вивши для наочності жерла гармат  
в усі вікна й амбразури, і читаєш  
собі захоплюючий роман про приго-
ди Мюнхаузена. Але тепер – цивілі-
зація! Замків і гармат майже не зали-
шилося, набіги сусідів закінчуються, 

в основному, грандіозним 
чайно-кавово-глінтвейно-
вим турніром. А ось стреси 
не тільки залишилися, але  
й модифікувалися, як віруси.  
І ось тут на виручку знову 
приходять ковдри! Можна 
закутатися у волохатий плед 
або теплу ковдру і, як і рані-
ше, радіти пригодам Мюн-
хаузена, приміряючи їх на 

себе. Думаєте, для чого тут така до-
вга, навіть в деякому сенсі безглузда 
історія? Та тому що саме 26 жовтня 
– Міжнародний день закутування  
в ковдру.

І останнє свято на цьому тижні – 
День осінніх міражів, яке проходить 
27 жовтня. Осінь любить змінювати-
ся на очах. То одна, то інша. Із сонцем  
і з дощем, з раннім снігом і з пізнім 
листопадом. Ах, вона така непостій-
на. Така мінлива. І ширяють в осінньо-
му повітрі нескінченні міражі: то тен-
дітна дівоча фігура шарудить листям  

у парку, то розсіяна молода лю-
дина, що несе в руці закриту па-
расольку під проливним дощем,  
то старий двірник сердито вимітає 
різнокольорову купу опалого листя.  
Навколо нас відбувається багато чого 
фантастичного, що ми не помічаємо 
через швидкий темп життя. І пора-
да на цей день: просто зупиніться  
у якомусь парку і спробуйте побачи-
ти щось незвичайне. 

Ось такий видався насичений 
святами тиждень. Сподіваємося, 
ви змогли вибрати свято, яке вам 
до вподоби, і ми змогли принести  
у вашу повсякденність трохи пози-
тиву та яскравих барв.

Софія Павлова

Осінь – сіра та депресивна пора року, і так необхідно вносити в неї яскраві барви та моменти. Люди ви-
гадують різні способи, як це зробити, і одним з таких способів є святкування різних свят. Ось про це й піде 
розмова.

Ви колись замислювалися, скільки існує свят, про які ви навіть і не здогадувалися? Їх безліч. Усі знають про 
Геловін, але мало хто чув про свято цукерок, а ще менше людей знають про головне свято, яке погодилися 
би святкувати всі чоловіки. Але давайте про все по черзі.

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ МАЛЮНКА
«КРАМАТОРСЬК МАЙБУТНЬОГО ОЧИМА МЕШКАНЦІВ»

ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ!

Підведені резуль-
тати конкурсу ма-
люнка «Краматорськ 
майбутнього очима 
мешканців», який Ака-
демія проводила з на-
годи Дня машинобу-
дівників та 150-річчя 
міста Краматорська  
22 вересня біля  
24-ї школи. У конкур-
сі взяли участь усі  
бажаючі містяни: діти 
дошкільного віку та 
їхні батьки, школярі, 
які до цього момен-
ту брали участь у молодіжному 
квесті «Обирай своє майбутнє  
вже сьогодні».

Усі художники були дуже зосе-

реджені на своїй справі,  
але не забували посмі-
хатися та жартувати. 
Багато хто працював  
у команді: моло-
ді люди – з друзями  
та однокласника-
ми, діти – зі своїми  
батьками. 

Голосування за 
кращій малюнок про-
ходило на сторінці ме-
діа-групи «Академія»  
у Фейсбук. А 16 жов-
тня переможці отри-
мали свої нагороди 

і призи. За кількістю голосів 3-є 
місце посіла учениця 2-го класу  
ЗОШ № 24 Софія Агєєва,  
2-е місце посіла команда школя-

рів 26-ї школи, а переможницею 
стала жителька Краматорська  
Ольга Михайличенко з малюнком, 
виконаним аерозольними фарба-
ми.  Дівчина навчається в Торець-

кому музичному коледжі з класу  
скрипки, а  малюваням захоплю-
ється біля року. 

Ксенія Єрмакова

Когда за окном холодная, ве-
треная осень, вспоминаешь те-
плое солнечное лето и свое летнее 
времяпрепровождение. У кого-то  
за это лето, возможно, поме-
нялась вся жизнь, у кого-то 
– совсем ничего, но это уже 
кто как хотел провести столь 
замечательную пору года.  
А всё ведь только в наших 
руках! К примеру, взять меня:  
я не думал, что это лето бу-
дет чем-нибудь отличаться 
от других, но все вышло со-
вершенно наоборот!

Я решил полностью 
выйти за привычные рамки 
и уехать куда-нибудь в боль-
шой город, повидать что-
то новое. В общем, решил 
устроиться на одну из сту-
денческих работ – педагог-
организатор, другими слова-
ми – вожатый.

Да, я боялся, у меня не было 
опыта работы в этой сфере, но все 

же пошел. И что сказать – рабо-
та действительно сложная, если 
ты выкладываешься на все 100 %.  
Да, мне повезло, у меня была одна 

из лучших администраций, они по-
лностью вкладывали в нас душу. 
После их мотивации хотелось идти 

к детям с самым лучшим настрое-
нием и с самой лучшей улыбкой. 
И несмотря на недосып, макси-
мальную физическую и мораль-

ною усталость, все равно 
выполняешь работу на 
«ура». И это несмотря на 
то, что я в течение чуть 
больше двух месяцев спал 
от 3 до 5 часов.

Что сказать на счет 
работы с детьми – это 
просто круто! Если ты 
заряжаешь детей, то по-
том они отдают свой 
заряд тебе, и это стано-
вится замкнутым кругом, 
который просто «пушка-
ракета» по сравнению  
с лучшими эмоциями, что 
вы почувствовали за всю 
свою жизнь. И это я сей-
час не преувеличиваю.  

Видеть слёзы радости на глазах тво-
их солнышек после выступлений 
и в конце смены. Даже благодар-

ность родителей неповторима.
В частности, о вожатом – эта 

та работа, в которую нужно идти 
творческим ребятам и тем, кто хо-
чет сделать детишек счастливее.

 
Роман Мацюк

Софія Агєєва
Ольга Михайличенко

Команда школярів 26-ї школи


