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ГАЗЕТА ДОНБАСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МАШИНОБУДІВНОЇ АКАДЕМІЇ

Ректор ДДМА Віктор Кова-
льов – голова Донецького на-
укового центру Національної 
академії наук України і Мініс-
терства освіти і науки Укра-
їни, доктор технічних наук, 
професор, нагороджений 
Почесною відзнакою Націо-
нальної академії наук України 
за вагомий особистий внесок 
у розвиток вітчизняної на-
уки, зміцнення науково-тех-
нічного потенціалу України, 
багаторічну сумлінну працю, 
високий професіоналізм та  
з нагоди 100-річчя Національ-
ної академії наук України.

ВІТАЄМО З НАГОРОДОЮ!
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ВІТАЮТЬ
РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ І ГАЗЕТА «АКАДЕМІЯ»

доцента кафедри ОиТСП

ГаврIша 
Павла АнатолIйовича

з успішним захистом дисертації на здобуття наукового 
ступеня доктора технічних наук, що відбувся

 30 листопада 2018 р. у ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет».

Урочисті збори наукової 
громадськості Донецького ре-
гіону, присвячені 100-річчю 
Національної академії наук 
України, відбулися 30 листопа-
да в Музеї ДДМА. Урочисті збо-
ри провів Донецький науковий 
центр Національної академії 
наук України й Міністерства 
освіти і науки України. Відзна-
чити ювілейну дату зібралися 
студенти, науковці, представ-
ники НАНУ, навчальних закла-
дів вищої освіти, підприємств 
регіону, представники облас-
ної та міської адміністрацій.

Засідання відкрив ректор 
ДДМА, голова ДНЦ НАНУ й 
МОНУ, д-р техн. наук, профе-
сор Віктор Ковальов. У своїй 
доповіді, присвяченій 100-річ-
чю Національної академії наук 
України, він розповів про ета-
пи славного шляху НАНУ, а 
також про роботу й розвиток 
ДНЦ після воєнних дій.

З нагоди славного ювілею 
віце-президент НАН України, 
академік НАН України Анато-
лій Загородній надіслав звер-
нення до науковців Донбасу:

«Вельмишановні учасни-
ки урочистого зібрання!

Висловлюю вам глибоку 
вдячність за запрошення 
взяти участь в урочистос-
тях на Донецькій землі з при-
воду 100-річчя заснування 

Національної академії наук 
України і сердечно вітаю 
вас і всіх наукових та науко-
во-технічних працівників 
Донецького регіону України 
з цим славетним ювілеєм.

На превеликий жаль, 
наше спільне свято при-
пало на час руйнації бага-
тьох сфер Донбасу в умовах 
неоголошеної війни, уна-
слідок якої більшості з вас 
доводиться працювати в 
складних умовах евакуації. 
Упевнений, що результати 
вашої натхненної праці на-
ближатимуть час звільнен-
ня Донбасу й надалі будуть 
вагомим внеском у його від-
будову й зміцнення нашої 
держави та сприятимуть 
незворотному й достойно-
му поверненню України в Єв-
ропейський простір.

Бажаю миру, міцно-
го здоров’я, родинного 
щастя, нових творчих 
звершень на благо науки  
та Батьківщини».

Із вітаннями виступили 
заступник директора депар-
таменту освіти і науки Доне-
цької облдержадміністрації 
Олена Макаренко, голова 
Донецької обласної організа-
ції працівників освіти і науки 
України Тетяна Заморська, в. о. 
заступника генерального ди-

ректора ПрАТ НКМЗ Володи-
мир Брижниченко, директор 
ПрАТ «Краматорський завод 
важкого верстатобудування» 

Віталій Загудаєв, головний тех-
нолог ПАТ «ШУ Покровське» 
Лідія Завгородня, керівник 
відділення проблем соціаль-
ної економіки та регіональної 
політики Інституту економіки 
промисловості НАН України, 
д-р екон. наук, професор Вя-
чеслав Ляшенко, голова Доне-
цького територіального відді-
лу Національного центру МАН 
України Оксана Євдокімова, 
ректор ДонНТУ Петро Кондра-
тенко, представник колективу 

ПДТУ, представники місцевого  
самоврядування та ін.

На урочистому засіданні 
вчені Донецької й Луганської 
областей були нагороджені 
відзнаками й почесними гра-
мотами Президії Національної 
академії наук України, Доне-
цького наукового центру, До-
нецької обласної державної 
адміністрації та краматорсько-
го міського голови.

Зі святом гостей урочисто-
го засідання привітали студен-
ти, учні та викладачі Краматор-
ської школи мистецтв № 1.

Вікторія Лебединська

У ДДМА ВІДЗНАЧИЛИ 100-РІЧЧЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

23 листопада в ДДМА від-
бувся урочистий Ректорський 
прийом, куди була запро-
шена студентська еліта Ака-
демії. Це – унікальний захід,  
який проводиться тільки 
в ДДМА. Уже 18 років по-
спіль ректор ДДМА запро-
шує найкращих випускників, 
які не тільки добре вчилися,  
а й прославили Академію  
в науці, мистецтві та спор-
ті. Традиційно, ректор ДДМА 
професор Віктор Ковальов 
вручив випускникам пам'ятні  
медалі, виготовлені в ливарній 
лабораторії Академії.

Ректорський прийом – це 
можливість ще раз згадати 
успіхи студентів, поговорити  
з ректором та іншими керів-
никами Академії. Викласти 
свою думку з питань органі-
зації навчання в ДДМА, ма-
ючи за плечима п'ятирічний  
досвід.

Кожного учасника при-
йому представляв ведучий 
свята. Тут були й переможці 
міжнародних олімпіад, і спортс-
мени, і активні учасники громад-
ської діяльності та художньої  

самодіяльності, які пред-
ставляли Академію на різних  
конкурсах і фестивалях.

На адресу студентів про-
звучали привітальні сло-
ва особисто від ректора 
ДДМА Віктора Ковальова,  
а також від деканів рідних 
факультетів та інших гостей: 
представників управління  
у справах сім’ї та молоді До-
нецької ОДА – начальни-
ка управління Лілії Золкі-
ної та головних спеціалістів 
Каріни Шевченко та Олексія 

Назарова, начальника відділу  
з виховної роботи зі студен-
тами Яни Антоненко, голо-
ви профспілкового комітету 
Анатолія Кошового, першого 

проректора Анатолія Фесен-
ко, проректора з наукової ро-
боти Михайла Турчаніна. Вони  
висловили подяку випускни-
кам за відмінні результати  
в навчанні, побажали кожному 
знайти своє місце в житті та йти 
вперед, до нових вершин.

Декан факультету авто-
матизації машинобудування 
та інформаційних технологій 
Сергій Подлєсний відзначив: 
«Ви всі продемонстрували,  
що вмієте працювати, а найго-
ловніше – правильно визначати 

цілі, правильно розставляти 
пріоритети, акценти, плану-
вати свою роботу, свій час  
та домагатися досягнення 
цих цілей. Хочеться побажа-
ти вам двох речей: щоб вас  
завжди супроводжувала вда-
ча й щоб ви раділи кожному  
моменту життя».

Декан факультету маши-
нобудування Валерій Кас-
сов запевнив: «Куди не кинь 

оком, промисловість потребує 
й потребуватиме машинобу-
дівників, тому ви завжди зна-
йдете застосування у своєму  
житті. Але, щоб обійняти  

високу посаду, вчитися по-
трібно продовжувати весь 
час. Студентський період  
у житті цікавий, але не найголо-
вніший. Ви взяли хороший старт, 
але попереду вас чекають сім'ї, 
діти, кар'єрний ріст, і хочеться 
побажати вам великих успіхів, 
щоб усе було на “п'ятірку”».

Декан факультету інтегро-
ваних технологій і обладнання 
Олександр Гринь зауважив:  
«Я вже не вперше на ректорсько-
му прийомі, і кожен раз мене 
вражає ваша креативність. Ви 
молодці, ви звикли із самого ди-

тинства бути кращими. Я думаю, 
що ці навички – бути кращими 
– у вас залишаться і в майбутньо-
му і це дозволить вам досягати 
певних успіхів. Хочеться, щоб ви  
не забували ані школу, яку за-
кінчили, ані кафедру, на якій вас 
навчили вашій спеціальності: 
приходьте, ми будемо вам раді. 
Усього вам найкращого, і нехай 
удача супроводжує вас завжди».

Голова профспілкового ко-
мітету ДДМА Анатолій Кошовий 
сказав: «Хочу побажати вам щас-
тя, багато здоров’я. Цю складову 
нашу ніколи й ні за що не купиш. 

Вона не купується. Її тільки сам 
підтримуєш, сам здобуваєш.  
Я хочу побажати, щоб ви ніколи 
не забували свою alma mater,  
що б не сталося в житті».

У відповідь із вуст студен-
тів звучали слова вдячнос-
ті ректорату й викладачам  
за передані знання, душевність  
і розуміння.

Безсумнівно, досягнен-
ня випускників 2018 року для 
всіх студентів є прикладом  
у навчанні й житті в Академії.  
Ви – наша гордість!

Андрій Хряков

У ДДМА ВІДБУВСЯ РЕКТОРСЬКИЙ ПРИЙОМ 
ДЛЯ КРАЩИХ ВИПУСКНИКІВ

На ім’я ректора ДДМА Ві-
ктора Ковальова надійшли 
листи подяки. Облдержадмі-
ністрація висловила вдячність 
за сприяння в проведенні 
регіонального форуму «На-
ука. Бізнес. Інновації» за темою 
«Donetsk Smart region». У листі  
відзначається старанність, ко-
мунікабельність, злагодженість 
студентів ДДМА, які здійсню-
вали технічну та організаційну 
допомогу під час проведення 
заходу. 

Управління з гуманітарних 
питань Краматорської міської 
ради у своєму листі висловило 
щиру подяку нашим студентам: 
О. Грищенко, М. Гладишеву,  
С. Луговому, які брали участь  
в організації та проведенні  
концертної програми фести-
валю студентської творчос-
ті «СтудДія-2018». А також  
А. Рассошенко за участь у квест-
грі «Молодіжний герой», при-
свяченій Міжнародному дню  
студента.

СТУДЕНТИ АКАДЕМІЇ ВЕДУТЬ 
АКТИВНЕ ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ

Ректорський прийом 2018

Пишемо  послання  нащадкам

Тетяна  Заморська

Олександр  Коновалов



Поштові скриньки газети «Академія» знаходяться у всіх корпусах на стендах інформації  Телефон 41-81-20

№18 (346) 7 грудня 20182 Гран-прі на I Обласному фестивалі
дитячих і молодіжних ЗМІ. 2002 г.

Золота медаль на ІІ Всеукраїнському 
конкурсі ЗМІ «Вища школа 2008»

27 листопада відбулася 
зустріч ректорату з активом 
груп першого та другого кур-
сів. На зустрічі були присутні: 
ректор Академії, професор 
Віктор Ковальов, перший про-
ректор, доцент Анатолій Фе-
сенко та проректор 
з адміністратив-
но-господарської 
роботи Сергій Ре-
шетняк. Також були 
присутні декани 
факультетів, голова 
профспілки та голо-
ва ради з виховної 
роботи. Метою зу-
стрічі ректор на-
звав прямий діалог. 
Також він зазначив, 
що студентство – 
це найактивніша ланка  
в суспільстві.

Питання до ректорату 
можна було подати письмово 
(через кураторів) або в усній 
формі саме на зустрічі. Ціла 
купа питань стосувалася їдаль-
ні та буфетів, одне з них – про 
санітарні порушення в їдальні. 
Ректор відповів, що в цьому 
напрямку йде робота. Були та-
кож питання, що стосувалися 
футбольного поля та спорт-
комплексу. На що ректор від-
повів, що спортивного інвен-
тарю і цьому році закуплено 
на суму сто тисяч гривень. На 
питання про стажування в Єв-
росоюзі ректор відповів, що 
студентська мобільність у нас 
передбачена, потрібно лише 
бажання студента та знання 
іноземної мови.

На питання, які стосува-

лися навчальної і виховної 
роботи, відповідав перший 
проректор, доцент Анатолій 
Фесенко. Багато запитань сто-
сувалося принципу нараху-
вання стипендій. На запитання 
про перехід на двосеместрову 

систему навчання відповіли, 
що двосеместрова система, 
з поділом другого семестру 
на семестри А й Б, більш 
зручна. Таке поділення до-
зволяє зробити великі кані-
кули в березні, при цьому на 
канікулах вимкнути опален-
ня і тим самим заощадити  
кошти.

Дуже турбувало студен-
тів питання про офіційну дату 
здачі відомості успішності в 
деканати. Відомості виклада-
чі здають у день складання 
заліку чи іспиту. Ще цікавим 
було питання про точки до-
ступу WiFi. Виявляється, що 
самі студенти винні в тому, що 
в Академії відсутнє покриття. 
Провайдер відмовився поста-
чати безкоштовний WiFi, бо 
студенти втручалися в мере-
жу та пошкоджували роутери. 

Академія ж сама повністю по-
крити мережу не спроможна 
через економічні причини.

Ще було запитання: «Що 
дає студентам участь у проф-
спілці?» Відповідь на нього 
була така: участь у профспілці 

дає студентам можли-
вість отримання гро-
шової допомоги при 
хворобі, а також на 
поїздки на конкурси  
та олімпіади.

Далі відповідав 
проректор з адмі-
ністративно-госпо-
дарської роботи. 

Запитання до нього загалом 
стосувалися стану гуртожитків 
та корпусів. Він зазначив, що 
гуртожитки фінансуються зі 
спеціального фонду, який на-
повнюється за рахунок опла-
ти студентів за проживання в 
гуртожитку. На запитання, чи 
буде підвищення ціни на про-
живання в гуртожитку, про-
ректор відповів – «Можливо, 
і так». Але зазначив, що підви-
щення залежить ще й від роз-

міру стипендій у відсотковому 
співвідношенні. Студентів та-
кож бентежило питання про 
тарганів у другому гуртожитку. 
Думаю, що при наявності су-
часних хімічних засобів це не 
є проблемою, та й, за словами 
проректора, їх нещодавно по-
збавилися. Але якщо «звірі» 
знову з’явилися, то проректор 
дасть розпорядження праців-
никам гуртожитку про їх зни-
щення. Цікавим було також за-
питання: «Чи буде працювати 
гардероб?», на що проректор 
відповів «ні», бо грошей на гар-
деробників зараз немає. На за-

питання: «Чи буде працювати 
ліфт у третьому гуртожитку?», 
відповідь – «Грошей на ре-
монт немає, бо на утримання 
гуртожитків держава грошей  
не виділяє».

Наприкінці зустрічі ректор 
наголосив: якщо виникають 
питання, то двері ректорату за-
вжди відчинені. Після зустрічі 
студенти ще довго спілкували-
ся з ректоратом.

Андрій Капелещук 

НА ВЧЕНІЙ РАДІ      

На листопа-
довому засіданні 

вченої ради розглянуто низ-
ку важливих питань роботи 
ДДМА. Із доповіддю «Про 
роботу з обдарованими 
студентами в 2017/18 на-
вчальному році, ефектив-
ність роботи аспірантури та 
результати прийому аспі-
рантів у 2018 році» виступив 
проректор з наукової роботи 
й міжнародних зв’язків, про-
фесор Михайло Турчанін. 
Відзначено, що в поточному 
році збільшилася кількість 
студентів, які брали участь  
у ІІ турі Всеукраїнської сту-
дентської олімпіади. Вод-
ночас зменшилася кількість 
отриманих нагород. Студен-
ти-учасники Програми скла-
дали 52 % від загальної чи-
сельності членів олімпійських 
команд. Нагороди отримали 
студенти кафедр КІТ, ОТЗВ, 
ІСПР, АВП, ЕСА, ОПМ. Збіль-
шилася кількість нагород на 
конкурсах студентських робіт. 
Частка учасників Програми 
серед студентів, які отримали 
нагороди на конкурсах робіт, 
становить 92 % (у 2016/17 н. 

р. – 89 %). Дипломи І–ІІІ сту-
пенів були отримані на Всеу-
країнському та міжнародному 
конкурсах дипломних робіт, 
дипломних проектів та ма-
гістерських випускних робіт 
студентами спеціальностей 
ТМ і ОТЗВ; на всеукраїнських 
конкурсах студентських нау-
кових робіт – студентами спе-
ціальностей ОТЗВ, ТОЛВ, АВП, 
ЕСА. На VIІ і VIІІ міжнародних 
молодіжних конкурсах на-
укових робіт «Молодь у науці: 
нові аргументи» роботи сту-
дентів каф. ІСПР нагороджені 
Дипломом І ступеня та двома 
Дипломами ІІ ступеня. Студен-
тами Академії в обласному  
й фінальному етапах VІІІ Між-
народного мовно-літератур-
ного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені 
Тараса Шевченка отримано 
два Дипломи ІІ ступеня; в об-
ласному етапі Міжнародного 
конкурсу з української мови  
ім. П. Яцика отримано дві на-
городи: Дипломи І та ІІІ ступе-
ня (каф. мовної підготовки). 
Студенти каф. КІТ увійшли до 
шістки команд-переможців 
у проекті «Програміст-2018»  

і нагороджені дипломами 
на відвідування виставки 
електроніки та інформацій-
них технологій Ceatec Japan  
2018 у Токіо.

Що стосується аспіранту-
ри ДДМА, то у 2018 році за-
кінчують аспірантуру 14 осіб 
(із них 3 особи з достроковим 
захистом) і докторантуру –  
1 особа (робота подана до 
спецради). У 2018 році викла-
дачами Академії захищено 
1 кандидатську та 5 доктор-
ських дисертацій. Цими днями 
захищена ще одна докторська 
дисертація. Аспірантами Ака-
демії достроково захищено 
3 кандидатські дисертації (Д. 
Степанець, М. Держевецька – 
ФЕМ; М. Косілов – ФІТО). Про-
тягом року після закінчення 
аспірантури захищено 1 кан-
дидатську дисертацію (Е. Гав-
рильченко – ФМ).

Ученою радою прийнята 
постанова, у якій робота аспі-
рантури ДДМА визнана задо-
вільною, також намічені шля-
хи вдосконалення її роботи.

Із доповіддю про «Орга-
нізаційні підходи до впро-
вадження дуальної освіти» 

виступив доцент Олександр 
Гринь. Зазначено, що, від-
повідно до Закону про осві-
ту, «дуальна форма здобуття 
освіти – це спосіб здобуття 
освіти, що передбачає поєд-
нання навчання осіб у закла-
дах освіти (у інших суб’єктах 
освітньої діяльності) з на-
вчанням на робочих місцях 
на підприємствах, в установах  
та організаціях для набуття 
певної кваліфікації, як прави-
ло, на основі договору».

На думку викладацького 
складу переважної більшості 
випускних кафедр, дуальне 
навчання доцільно проводи-
ти на старших курсах. Дуальне 
навчання може бути групо-
вим та індивідуальним. Варі-
антів запровадження дуаль-
ної освіти в ДДМА може бути  
декілька:

- Перший варіант (групо-
вий) передбачає навчання 
протягом одного тижня в Ака-
демії, а протягом другого тиж-
ня – робота на підприємстві, 
з яким підписано договір про 
дуальне навчання.

- Другий варіант (може 
бути як груповим, так і інди-

відуальний) передбачає на-
вчання за схемою «3–3», тобто 
три дні на тиждень в Академії 
(один з них у суботу), а три 
дні – робота на підприємстві. 
За такою схемою частина дис-
циплін замінюється студенту в 
індивідуальному плані креди-
тами, що набрані при роботі 
на підприємстві. У такому ви-
падку може не вся група сту-
дентів бути задіяною в дуаль-
ному навчанні.

- Третій варіант (індивіду-
альний) передбачає навчання 
студентів за індивідуальним 
графіком із відвідуванням 
певної кількості занять, контр-
ольних заходів, консультацій 
в обумовлені години, по-
годжені з відповідними ви-
кладачами. У такому випадку 
можна використовувати фор-
му дистанційного навчання 
з використанням платформи 
MOODLE.

Для впровадження дуаль-
ної системи навчання необ-
хідно передбачити укладання 
двосторонніх договорів із 
підприємствами з метою за-
кріплення зобов’язань сторін 
у рамках дуального процесу; 

відновити роботу навчаль-
но-виробничого об’єднання 
«Спеціаліст» з метою роз-
ширення учасників про-
цесу дуального навчання, 
роз’яснення цілей і задач, по-
годження нормативно-право-
вої і методичної документації 
цього процесу; підготувати 
конкретний план поетапного 
впровадження процесу ду-
ального навчання, погодивши 
його з кожним зацікавленим 
підприємством чи закладом, 
та інше.

Учена рада ухвалила по-
станову, у якій признала ро-
боту в цьому напрямку задо-
вільною і зобов’язала скласти 
план поетапного впроваджен-
ня процесу дуального навчан-
ня, погодивши його з кожним 
зацікавленим підприємством 
чи закладом.

Ученою радою затвердже-
ні: Положення про навчання 
студентів ДДМА за індивіду-
альним графіком, Правила 
прийому до ДДМА у 2019 році 
та Положення про приймаль-
ну комісію.

Підготував 
Вячеслав Медведєв

Студент ДДМА Андрій 
Капелещук (СА-18-1) узяв 
участь у всеукраїнській іс-
торико-краєзнавчій кон-
ференції учнівської та 
студентської молоді з міжна-
родною участю «Південно-
Східна Україна: зі стародавності  
у XXI століття», яка проходи-
ла з 22 по 25 листопада у Свя-
тогірську.

Андрій виступив із до-
повіддю в секції «Історія 
Південно-Східної України  
у XX – на початку XXI століт-
тя». У цій секції взяли участь 
близько 20 наукових робіт 
учасників із Донецької, Хар-
ківської, Чернігівської облас-
тей, а також із Білорусі, Грузії  
та Німеччини.

Наукова робота Андрія 
на тему «Маловідомі промис-
лові підприємства Краматор-

ська (кінець XIX – перша по-
ловина XX ст.)» оргкомітетом 
конференції була визнана 
кращою в секції. Науковий 
керівник – канд. іст. наук, до-
цент кафедри філософії та 
соціально-політичних дисци-
плін ДДМА Наталія Стешенко.

Вікторія Лебединська

5 грудня в Краматорську 
відбувся обласний турнір 
із шахів пам`яті І.М. Митька 
серед ЗВО III–IV рівнів акре-
дитації. ДДМА представля-
ли три команди: Олександр  
Касьянюк, Олена Мартинкова, 
Михайло Сафронов – команда 
ДДМА-1; Олена Балаболко,  
Андрій Касьянюк, Ярослав Не-
доруба  – ДДМА-2; В'ячеслав 
Хруслов, Андрій Літвінов, Да-
рія Чернишова – ДДМА-3.

За результатами змагань 
наші студентки стали кращи-
ми шахістками області. В осо-

бистому заліку серед дівчат 
1-е місце завоювала Оле-

на Мартинкова (майстер 
спорту міжнародного класу); 

2-е місце виборола Олена 
Балаболко (1-й розряд); 

3-є місце – Дарія Черни-
шова (1-й розряд).

В особистому заліку серед 
юнаків 3-є місце посів Михай-
ло Сафронов.

У командному заліку ша-
хісти ДДМА посіли перше 
місце, 2-е місце – у ДДПУ,  
3-є місце – ДонНМУ.

Вікторія Лебединська

НАГОРОДА НА 
ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРИКО-
КРАЄЗНАВЧІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

ПРЯМИЙ ДІАЛОГ З РЕКТОРАТОМ

Як ми вже повідомляли, 
Академія – один із вишів Доне-
цької області, які чотири роки 
тому отримали доступ до най-
впливовіших у науковому сві-
ті наукометричних баз даних 
– Scopus та Web of Science за 
кошти держбюджету. Поспіша-
ємо порадувати всіх приємною 
звісткою (на жаль, зараз при-
ємними звістками нас не дуже 
часто балують) – Академії по-
довжено доступ до обох науко-
метричних баз. Загалом МОН 
забезпечило підключення 
понад 100 українських вишів  
та наукових установ. Зокрема, 

135 закладів отримали доступ 
до бази Scopus, а 105 – до Web 
of Science. Зауважимо, що до 
списку також увійшли декілька 
вишів Донецької області, деякі 
з них отримали доступ тільки 
до однієї з баз.

Отже, не урветься живиль-
на можливість для вчених 
ДДМА припасти до джерел 
найсучасніших у світі знань. 
Нагадуємо, що вказані бази є 
потужними ресурсами рефера-
тивних даних, які дозволяють 
здійснювати пошук наукової ін-
формації та її аналіз відповідно 
до наукової цитованості публі-

кацій. Щоправда, деякі крити-
кують міністерство за прихиль-
ність саме до цих баз: мовляв, 
і не всі наукові напрями в них 
представлені, і рецензування в 
деяких випадках необ’єктивне, 
та й гроші чималенькі за публі-
кації беруть… Але немає нія-
кого сумніву в тому, що ці бази 
– одні з найвпливовіших та 
найсолідніших. Отже, що б там 
не казали, вільний доступ до 
передових досягнень світової 
науки – це однозначно дуже 
добре. Причому, як для мас-
титих учених, так і для тих, хто 
робить лише перші кроки в на-

уці. А це, перш за все, наші ма-
гістри й аспіранти. Так, однією  
з рекомендацій до літератур-
ного огляду за їхньою темати-
кою буде використання науко-
метричних баз даних Scopus та 
Web of Science. Це дозволить їм 
вже на першому етапі своєї на-
укової діяльності спиратися на 
світовий науковий досвід і зро-
бити добре підґрунтя для своїх 
майбутніх досліджень.

Олексій Кабацький

СПОРТ

ШАХІСТИ ДДМА КРАЩІ  
В ОБЛАСТІ СЕРЕД СТУДЕНТІВ

АКАДЕМІЇ ПОДОВЖИЛИ ДОСТУП
ДО SCOPUS ТА WEB OF SCIENCE
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3-го грудня в рекреації 
біля музею ДДМА відбулося 
відкриття виставки «Донбас: 
переPROчитання образу».  
На відкриття зібралися студенти 
й викладачі ДДМА, учні й вчи-
телі шкіл. Виставка складається  
з декількох стендів, на яких нада-
ні штрихи до справжньої історії 
Донбасу.

Виставку відкрив заступ-
ник голови Донецької облдер-
жадміністрації Ігор Стокоз. Він 
підкреслив, що існують міфи, 
нібито Донеччина – це якийсь 
окремий регіон. Це не так.  
Історія доводить, що саме тут 
українська нація гартувалася 
сотні років, проявляючи себе з 
найкращої сторони в найбільш 

важкі часи. Виставка допомагає 
зрозуміти, що Україна тут була, є і 
буде завжди.

Співробітник Українського 
інституту національної пам'яті 
Ігор Каретніков розповів про 
ідею формування виставки. Так, 
у більшості населення України 
Донбас сприймається як ву-
гільний регіон, який народився  
в диких безлюдних степах. 
Сприйняття Донеччини було спо-

творене радянською ідеологією, 
за якою на перший план вису-
валися окремі галузі народного 
господарства. Згодом був виду-
маний міф, який підтримують  
і сьогодні, нібито Донбас завжди 
був «руськомовним». Тому на 
стендах розгорнута історія від 
скіфських часів до сьогоднішніх 
днів.

Ще довго після закінчен-
ня урочистої частини Ігор 
Каретніков відповідав на за-
питання присутніх і навіть 
провів невеличку екскурсію  
і розповів про події, що від-
бувалися в Донецькій області  
і про які занадто мало інформа-
ції винесено на широкий загал. 
Так, він розповів молоді про на-

ціонально-визвольний рух на 
початку 20-го сторіччя, робочі 
повстання за часів радянської 
влади, про діяльність підпільни-
ків ОУН у багатьох містах області, 
що допомагає краще розуміти іс-
торичні процеси, які відбувалися  
в цьому регіоні.

Надалі ця виставка пройде  
в інших містах Донецької і Луган-
ської областей.

Вячеслав Медведєв

1 грудня Академія відкри-
ла свої двері для майбутніх 
абітурієнтів із Краматорська, 
Слов`янська, Дружківки та То-
рецька. Випускники коледжів, 
технікумів, ВПУ завітали до нас, 
щоби ближче познайомитися 
з Академією і дізнатися, як до 
неї вступити. Більшість випус-
кників уже планують вступати 
до нашого вишу, а ті, хто тільки 
обдумує, де продовжити на-
вчання, мали змогу краще ді-
знатися про навчання в ДДМА. 
День відкритих дверей у цьому 
році проходив у вигляді цікаво-
го квесту.

Розпочалая зустріч в акто-
вому залі, де учнів зустрів пер-
ший проректор ДДМА Анато-
лій Фесенко. Він розповів про 
переваги вступу до Академії  
та як багато значить вища осві-
та в наш час. Проректор згадав 
про тісну дружбу й співпрацю 
Академії та заводу НКМЗ, мож-
ливості дуального навчання. 
Більш детально про дуальну 
освіту та роботу на заводі роз-
повів голова асоціації молоді 
НКМЗ Віталій Цебров, випус-
кник нашого вишу. Він наголо-
сив, що освіта важлива і саме 
молоді інтелектуальні спеціа-
лісти будують і розвивають міс-
то Краматорськ.

Далі всі учні поділилися на 
дев’ять команд і прямо з акто-
вого залу вирушили викону-
вати завдання. Кожна команда 
отримала маршрутний лист,  
у якому було вказано 17 лока-
цій. На виконання всіх завдань 
було виділено дві години. Час 
пішов, і всі команди розбіглися 

по Академії виконувати завдан-
ня квесту.

Трохи більше про квест:  
у 2, 3 та 4-му корпусах ДДМА 
були розташовані локації, що 
представляли кафедри Акаде-
мії. Команди повинні були від-
відати кожну з них і виконати 
завдання на час – хто швидше. 
Завдання кожна кафедра підби-
рала за своїм напрямком.

Так, у першій локації, яка 
знаходилася на кафедрі авто-
матизації виробничих проце-
сів, треба було розшифрувати 
фрази, написані азбукою Мор-
зе, і дізнатися, про що спілку-
ються роботи.

Кафедра комп’ютерних 
інформаційних технологій та 
інтелектуальних систем під-
готувала для команд три ви-
пробування: через планшет 
покерувати машиною, яку роз-
робили студенти кафедри, по-
знайомитися з віртуальною ре-
альністю, роботою, яку також 
розробив випускник кафедри, 
і відповісти на три запитання  
з тесту IQ. Завдання кафедр за-
цікавили учнів, і вони з великим 
ентузіазмом впоралися з ними. 

Локацією під номером 3 
стала кафедра фінансів, бан-
ківської справи та підпри-
ємства, де командам треба 
було якнайшвидше відгадати  
валюти країн.

На кафедрі електромеха-
нічних систем автоматизації ко-
манда розділилася навпіл, щоб 
зібрати схему на час. Потрібно 
було з'єднати проводки, щоб 
загорілася лампочка.

Біля актового залу роз-
ташувалася локація кафедри 
обробки металів тиском. Там 
командам потрібно було за до-
помогою преса зробити з плас-
тини штампування.

Також неподалік знахо-
дилася й локація кафедри 
менеджменту, де учасники 
квесту малювали мультяшних 
героїв. Але брати участь мала 
вся команда, причому малюва-
ли всі одним маркером, який 
тримали мотузками. Малюнки 
вийшли досить кумедними, ко-
манди від душі посміялися й по-
веселилися.

Кафедра фізичного вихо-

вання підготувала цілі змагання 
з дартсу.

На четвертому поверсі 
другого корпусу розташувало-
ся ще три локації. На кафедрі 
економіки підприємства треба 
було зіставити валюту та кра-
їну. Кафедра обліку та аудиту 
запропонувала командам про-
вести частину інкасації коштів  
і порахувати їх якнайшвидше.

Кафедра комп’юте-
ризованого дизайну й моделю-
вання процесів і машин на сво-
їй локації запропонувала учням 
попрацювати в редакторі 
Photoshop та обробити деталь.

Квест потребував багато 
енергії, і щоб відновити сили, 
існувала 13-а локація, де учні 
могли підкріпитися.

Локації також розташува-
лися й у 3-му корпусі, де на ка-
федрі обладнання і технологій 
зварювального виробництва 
командам удалося ненадовго 
побути справжніми зварю-
вальниками. Учням довелося 
зварити два шматки металу, ро-
зірвати його й виміряти силу 
розриву.

На кафедрі технології і об-
ладнання ливарного виробни-
цтва учасникам квесту треба 

було зібрати два підсвічники  
з литих деталей. Учні здивува-
лися й були вражені, побачив-
ши різні ювелірні вироби, які 
були виготовлені на кафедрі.

У четвертому корпусі, на ка-
федрі комп’ютеризованих ме-
хатронних систем, інструментів 
та технологій, учнів чекали де-
кілька завдань. Спочатку треба 

було виготовити на фрезерно-
му станку деталь, потом зроби-
ти напилення нітридом титану, 
щоб вийшла деталь жовтого 
кольору, під золото.

На кафедрі технологій 
машинобудування учасни-
ки за допомогою пірометру 
шукали деталь з найбільшою  
температурою.

Кафедра автоматизованих 
металургійних машин і облад-
нання підготувала такі завдан-
ня: обчислити об’єм металу за-
готівки, підрахувати, наскільки 
треба зменшити товщину при 
прокатці, що отримати деталь 
довжиною 20 см. Це завдання, 
зі слів учасників квесту, вияви-
лося найскладнішим серед усіх.

На кафедрі підйомно-тран-
спортних машин треба було за-
хопити магнітним підйомником 
деталі так, щоб жодна з них не 
залишиласяь на підйомі, і пере-
нести до ящика, і щоб жодна  
не впала.

Після виконання завдань 
учасники зібралися в актово-
му залі для підрахунків балів. 
Усі команди були нагороджені  
за участь у квесті.

3-є місце отримала ко-
манда «Спартанці» МК ДДМА,  
2-е місце – Дружківський тех-
нікум ДГМА, і переможцями 
квесту стала одна з команд 
ДонДКТУ з Торецька «Бурун-
дучки».

Незважаючи на нелегкий 
квест, учасники були зарядже-
ні позитивними емоціями. Усім 
сподобалося різноманіття ло-
кацій, де вони спробували себе 
в різних ролях, і дехто з них за-
думуються змінити свій вибір  
і поступати на спеціальність, 
яка приглянулася їм у ході гри.

Переможці – команда «Бу-
рундучки» – були сповнені 
емоцій після квесту. Найбільше 
їм запам’яталася кафедра ли-
варного виробництва, де вони 
збирали підсвічники. Команді 
МК ДГМА сподобалося завдан-
ня кафедри ПТМ, де магнітом 
пересували деталі.

Чекаємо з нетерпінням 
усіх учасників квесту в нашій 
Академії вже у якості наших  
студентів!

Аліна Бергій

ВІЙНА І МИР.  ЛИСТИ

«ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ ПРО ХОЛОД ТЕ, ЩО ЗНАЄМО МИ?»

«Те, що знаю я. Від цього хо-
лоду не сховаєшся в квартирі. 
Він залітає вітром через амбра-
зури, змушує ваші очі сльозити-
ся. Пилюкою він дме по окопу й 
стукає у двері вашого затишного 
бліндажу. Від нього не схова-
єшся й там. Усе одно потрібно 
буде скоро виходити. Твоя зміна. 
Твоя зміна буде тягнутися рів-
но стільки, скільки тобі потріб-
но, щоб замерзнути. Ні зимове 
взуття, ні устілки не рятують. Ти 
все одно мерзнеш. Час од часу 
ти відігріваєшся в затишному 
підвалі біля пічки, але лише для 
того, щоб знову замерзнути  
в окопах.

Світ окопів – це тепла й об-
жита хатка. Затишний бліндаж. І 
холодний вітер окопів. Окопів, 
які ти здатен захистити від куль і 
осколків, але не від вітру.

Ми перекриваємо окопи 

дошками й присипаємо зем-
лею. У цих затишних кори-
дорчиках вітру немає. Лише 
темрява й холод. Час від часу 
ти підходиш до амбразур, з 
яких дме холод. Висовуєш носа  
з «тєплаком» і вишукуєш ціль на 
полі.

Мішки із землею мають най-
більш непостійну вартість. Вони 
то валяються, нікому не потріб-
ні, то стають коштовними, коли 
десь треба підлатати діру чи по-
будувати новий дзот.

Із цього затишного світу 
перекритих щілин ми випо-
взаємо, щоб знайти вцілілу 
будівлю й здерти ще пару до-
щок, зрізати декілька дерев на 
накриття й дрова. Обласкана 
держава не дає ні чорта. Воно 
все є, але ці заявки гублять 
десь на рівні «рота-батальйон-
якийсьсамийглавний штаб».  

І все треба «хоботити» самому. У 
цій двохкілометровій полосі, де 
немає ні закону, ні ВСП (Військо-
ва служба правопорядку. – Ред.). 
Де кожен і є закон.

Дошки, цвяхи, колоди, ско-
би, молотки, ганчірки, плівка, 
лопати. Це те, чим ми живемо. 
Ми вже навіть не стріляємо,  
а лише будуємо свої бастіо-
ни. Останнього прихистку ві-
йни. Лише тут вона є. По тилах  
є магазини, електрика й роз-
порядок дня. А тут лише плани  
з будівництва й цілі. Цілі, які ти 
будеш знищувати, коли закінчиш 
будувати свій бастіон. Або коли 
погода не дозволить тобі робити 
це.

І все це під холод. Під зави-
вання вітру й свист куль. Кулі вже 
набридли. Вони не здатні тебе 
зачепити. Твій бастіон захищає 
тебе. Тобі потрібні лише дошки, 
цвяхи й час. Господи, як мало 
часу. Як мало часу на роботу. За 
цими праннями, сном, їжею й ви-
конанням важливих доручень. 
Узагалі немає часу на найважли-
віше – знайти кілька дощок, ба-
лок, цвяхів і часу. Часу збудувати  
свій бастіон.

Кожного разу ти отримуєш 

якесь ЦУ і хапаєшся за голову. 
Що їм потрібно? Чого вони хо-
чуть? Хіба вони не розуміють, 
що тобі потрібні лише дошки? 
На біса їм координати й допо-
віді? Тут вже всі всіх знають. 
Скоро з сєпарами здоровка-
тися почнемо. Присилайте до-
шки й цвяхи, а не телеграми  
й нескінченні вимоги.

Навчання на полігонах, іно-
земні інструктори. Це все фігня. 
Потрібні лише дошки, набої, 
цвяхи, кулемети, люди й час. 
Усе решта – це вам. Для пере-
моги. А мені треба будувати 
мій бастіон. Ще стільки цілей.  
І стільки часу на будівництво.

Сєпари ходять і озираються 
на тебе. Вони відчувають, коли 
ти дивишся на них. Обертаються, 
спотикаються, пришвидшують 
хід. Вони цілі. Майбутні цілі. Ко-
жен їхній бліндаж – це майбутня 
ціль. Кожна амбразура. Головне 
– мати чим і звідки. Чим – те, що 
дала армія. Звідки – або знайде-
мо, або викопаємо, побудуємо, 
зіб’ємо з дощок. Постійно не ви-
стачає одного й другого. Дайте 
потужнішу зброю! «Немає... не 
положено... не розвязуйте ві-
йну... чекайте команду...» Дайте 
матеріалів для будівництва! «Не-
має... пишіть рапорт... добувайте 
самі... шукайте...»

Сєпар копав нещодавно. 
Доки взяв «ружжо» і вмостив-
ся – він сховався. Він все одно 
попадеться, рано чи пізно.  
Але я не буду сидіти й чекати на 
нього. Усьому свій час. Поки що 
– час будувати. Час руйнувань 
настане з холодами. Холодами, 
які обіймуть мій бастіон, укри-
ють його білим килимом. І холо-
дами, що будуть то шепотіти, то 
кричати на мене своїм подихом. 
Що пронизує найкращий одяг  
і прогризає найтепліші устілки. 
Холод, який забирає сили й ба-

жання. Холод, який поруч із то-
бою завжди.

Потім буде команда на во-
гонь. Зверху чи своя власна. І ти 
сідаєш у холодну машину чи бе-
реш до рук холодний кулемет. 
Притуляєш щоку до холодного 
прикладу. Потім у холоді чистиш 
це все. Змащуєш. Влучаєш чи ні. 
Продовжуєш свою роботу. І все 
це в холоді.

У твоїй хатці тепло й затиш-
но. Шафи ти вкрав у сусідніх 
будинках. Ті, які твої побрати-
ми не розтаскали й не забрали 
в тил. Ковдри, стільці, попіль-
нички, чайники, каструлі. Усе 
це знаходиться на вулиці або  
в розбитих будинках.

Коти жмуться до труби, що 
стирчить із землі. Через неї ви-
ходить дим твоєї буржуйки.  
У хату котів не пускаємо.  
Бо зжере шось і насере потім. 
Коти ютяться коло труби й грі-
ються, чекаючи ранку, коли ти 
віддаси їм залишки або частину 
свого сніданку. Вони, як і ти, від-
чувають його.

Холод.
П.С.: роздуми. На істину не 

претендує»
Рубрику веде Іван Петренко

Для більшості, зима це пора свят, снігу та домашнього 
затишку. Але для  деяких наших співвітчизників, які щоденно 
знаходяться на передовій, це життєво небезпечна пора, котра 
асоціюється лише з морозом та холодом. Після таких спогадів 
кожен із них дивиться на зиму геть по-іншому. Але навіть у та-
ких ситуаціях вони вбачають певну романтику. Думки нашого 
побратима, добровольця, офіцера ЗСУ з позивним «Чупік» ми 
приводимо в нашій рубриці.

ЗНАЙОМИТИСЬ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ 
МОЖНА ДУЖЕ ВЕСЕЛО!

PRO СПРАВЖНІЙ 
ОБРАЗ ДОНБАСУ
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5 грудня в актовому залі 
ДДМА відбувся концерт,  
присвячений Дню народжен-
ня ФІТО.

Святкування Дня наро-
дження почалося зі стендапу, 
де продемонстрували ево-
люцію студентів факультету. 
Присутнім у залі також ви-
далась можливість згадати 
танець першокурсників, який 
вони танцювали на «Дебюті». 
Запальні танці, пісні та сміш-
ний інтелектуальний батл між 
студентами та викладачами  
не залишили нікого байду-
жими. Глядачі дуже тепло  
зустрічали всіх учасників 

концерту та підтримували їх 
бурхливим оплесками.

Декан факультету Олек-
сандр Гринь привітав з таким 
чудовим святом усіх присут-
ніх у залі. Він розповів про 
досягнення факультету за 
рік, що супроводжувалося 
презентацією. Із привітання-
ми до працівників і студентів  
вийшов на сцену перший  
проректор ДДМА Анатолій 
Фесенко. Кращій студентів, 
викладачів і співробітників 
факультету були нагороджені 
почесними грамотами.

Софія Павлова

ІЗ ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, ФІТО!

Викладачами факультету 
захищено дві дисертації док-
тора наук – доцентом кафедри 
ОМТ Алієвою Л. І. і доцентом ка-
федри МПФ Корчак О.С., та дві 
дисертації доктора філософії – 
асистентом кафедри ОМТ Малій 
К.В. і аспірантом кафедри МПФ 
Косіловим М.С.;

♦ Проведено 3 наукові  
конференції:

- Всеукраїнська науко-
ва конференція з міжнародною 
участю «Нейромережеві техно-
логії та їх застосування НМТіЗ 
– 2017», яка відбулася 7–8 грудня 
2017 р.;

- Всеукраїнська науко-
во-технічна конференція з між-
народною участю студентів, 
аспірантів і молодих вчених «Мо-
лода наука – прогресивні техно-
логічні процеси, технологічне 
обладнання і оснащення», що від-
булася 11–12 квітня 2018 р.;

- Міжнародна науково-
методична конференція «Сучас-
на освіта – доступність, якість, 

визнання”», 14 – 15 листопада 
2018 р.;

♦ Підготовлено та опри-
люднено 3 збірника наукових 
праць перелічених конференцій 
загальним об’ємом більш 55,0 
умовно-друкованих аркушів; два 
збірника наукових праць «Оброб-
ка матеріалів тиском» №2 (45) 
2017р., № 1 (46) 2018р.; кафедрою 
ОТЗВ підготовлено «Науковий ві-
сник ДДМА», 2018р;

♦ Підготовлено 1 та вида-
но 4 монографії (ТМ, ОТЗВ, ХОП), 
2 колективні монографії, одна 
з них англійською мовою; один 
підручник (ОТЗВ), три навчальні 
посібника з номером ISBN (ОТЗВ);

♦ Викладачі факультету 
доц. Корчак О.С., ст. викл. Го-
луб Д.М., асистент Таган Л.В., 
асп. Водоп’янова Г.О. пройшли 
навчання в стартап-школі «Сі-
корські челендж» за програмою 
«Основи інноваційного підпри-
ємництва» та взяли участь в 
конкурсі робіт;

♦ Кафедрою ТМ ініційовано 

та організовано проведення Се-
мінару-тренінгу з питань акаде-
мічної доброчесності (15 листо-
пада 2018 р.);

♦ Вченими факультету 
отримано більше 20 патентів,  
а доцент Корчак О.С. визнана 
кращим винахідником року, ст. 
викл. Руденко Н.О. – кращим ви-
нахідником року серед молодих 
вчених ДДМА; опубліковано по-
над 50 статей у фахових збір-
никах і виданнях, що входять до 
науко метричних баз;

♦ Проведена щорічна XXI на-
уково-технічна конференція 
професорсько-викладацького 
складу, наукових, інженерно-
технічних працівників науково-
дослідного сектору, магістрів, 
аспірантів, студентів та за 
участю представників підпри-
ємств;

♦ Підготовлено ліцензійну 
справу на відкриття та отри-
мана ліцензія на підготовку фа-
хівців за новою спеціальністю 
«Хімія харчових продуктів»;

♦ Всі випускники магістра-
тури факультету 2018 року ма-
ють гарантоване перше місце 
роботи;

♦ На факультеті розпочате 
впровадження нової форми на-
вчання – дуальна освіта, концеп-
ція якої затверджена КМ України 
у вересні; 

♦ Молоді науковці кафедри 
ОМТ успішно звітували про 
закінчення молодіжного про-
екту «Розробка нових процесів 
пластичного деформування 
заготовок для енергетичного 
машинобудування на основі спо-
собів комбінованої термоме-
ханічної дії», під керівництвом 
доцента кафедри Жбанкова Я.Г., 
асистент кафедри Таган Л. В. 
отримала диплом кращого мо-
лодого науковця ДДМА;

♦ Вченою радою ДДМА від-
мічено, що студенти факуль-
тету інтегрованих технологій 
і обладнання демонструють 
найбільш стабільні й високі по-
казники за усіма видами наукової 
діяльності;

♦ кафедра ОТСП в черговий 
раз провела міжнародний кон-
курс магістерських випускних 
кваліфікаційних робіт за спеці-
алізацією «Технології та облад-
нання зварювання»;

♦ студенти ФИТО беруть 
участь у роботі міжнародних  
і всеукраїнських наукових конфе-
ренцій. Серед студентів факуль-
тету – переможці та призери 
всеукраїнських і міжнародних 
конкурсів дипломних проектів, 
студентських наукових робіт, 
олімпіад за спеціальністю і окре-
мих дисциплін;

♦ На II етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади факуль-
тет представляли: за напря-
мом «Зварювання» команда сту-
дентів: Наталенко В.В., Івченко 
М.Ю. (ЗВ-17м), Гайворонський 
О.О. (ЗВ-18м) , а за спеціальністю 
ОМТ студенти Овсяннікова Г.О. 
(ОТП-17м) і студент Рагузін Є.А. 
(ОТП-18м) отримали дипломи 
переможців;

♦ кафедрами факультету  
в плані міжнародного співробіт-

ництва проводяться спільні до-
слідження, публікації з вченими 
вишів і наукових центрів Вірме-
нії, Білорусії, Німеччини, Казах-
стану, Польщі, Сербії;

♦ Викладачі та студенти 
факультету за сумлінну пра-
цю та високий професіоналізм, 
творчий підхід до вирішення по-
ставлених завдань отримали 
багаточисельні нагороди місько-
го, обласного, відомчого рівнів;

♦ Проведено комплекс захо-
дів з організації роботи Малої 
академії наук з науко-промисло-
вого профілю:

- Міська конференція-
конкурс МАН з науко-промисло-
вого профілю – січень 2018 року;

- Обласна (регіональна) 
конференція-конкурс МАН наук  
з науко-промислового профілю – 
квітень 2018 року;

- Обласна (регіональна) 
установча конференція МАН  
з науко-промислового профілю – 
вересень 2018 року.

Досягнення ФІТО за 2018 рік

7 грудня для нашої ре-
дакції – особлива дата, у цей 
день народилася наша колега  
й улюблена подруга, талано-
вита поетеса, журналіст, ви-
кладач кафедри менеджменту 
ДДМА, канд. економ. наук Алі-
на Остафійчук. Цього року їй 
би виповнилося 39 років.

Аліна – унікальна людина, 
за свої короткі 30 років вона 
стільки всього встигла зроби-
ти, що багатьом не зробити 
й десятої частки з того за все 
своє життя. Її вислів: «Давайте 
не зірвемо», який стосувався 
виходу номера газети «Акаде-
мія», став крилатим виразом  
у нашій редакції. У ньому вся 
Аліна, це її життєва позиція. 
Вона не терпіла невдач і за-
вжди долала труднощі. Силь-
ний характер дуже яскраво 
виражався в усьому, що роби-
ла дівчина, будь то вірші, ро-

бота чи захист кандидатської  
дисертації.

За життя її вистачало на 
все: Аліна встигала поєднува-
ти роботу в нашій медіа-гру-
пі з навчанням і підробітком  
в міських редакціях. Завжди 
випромінювала світло, тепло-
ту й любов до всього, що її 

оточувало. Аліна Остафійчук 
– одна з ініціаторів створення 
газети «Академія», де вірою  
й правдою працювала 10 ро-
ків, вкладаючи в неї свою душу 
й талант. Для розвитку газети 
вона зробила дуже багато, і ми 
їй багато чим зобов'язані. Аліна 
виховала не одне покоління 
молодих журналістів. А за її 
девізом «Давайте не зірвемо» 
й досі живе й працює вся наша 
редакція.

Творче зростання Аліни 
як поетеси теж проходило  
в стінах нашого вишу. У ДДМА 
вийшли її чотири збірки. П'ята 
збірка віршів, збірки казок  
і оповідей, а також аудіоказки 
були видані її друзями вже піс-
ля її загибелі.

Захоплюючись літерату-
рою, Аліна почала писати вірші 
ще в зовсім юному віці – у 7 ро-
ків. Батьки дівчинки дбайливо 

збирали всі її творіння, і за-
вдяки цьому вже після загибелі 
поетеси батькам Аліни вдалося 
видати семитомник повного зі-
брання творів.

У день народження Алі-
ни Остафійчук, за традицією, 
у музеї історії Краматорська 
проходить зустріч зі школяра-
ми міста, де розповідають про 
її життя та творчій шлях. Про 
Аліну можна говорити багато  
й довго: вона лауреат літе-
ратурної премії ім. Миколи 
Рибалка, одна із засновни-
ків поетичного фестивалю 
«Місто Дружби запрошує» та 
фестивалю бардівської пісні  
ім. В. Висоцького, постійний 
учасник усіх культурних захо-
дів міста та України і ще багато 
іншого. Скільки не пиши – буде 
мало. Тому нехай про Аліну го-
ворять її вірші...

НАРОДЖЕННЯ ЗІРКИ

Под сенью муз

Никто не заметит...
Все суставы спрятаны в ткань из света, 
на запястьях дрожат бирюзой браслеты. 
И если я вколю себе небо прямо в вены – 
это, скорее, всего, никто не заметит. 
Все лицо забронировано напрочь в радость, 
и глаза навсегда рассекла улыбка. 
И, скорее всего, это все, что осталось 
от рассветов, растерянных в снах и надрывах. 
Славных слов, мироточащих ядом – мимо 
расплескало в стакане безумья лето. 
И когда перекур мой окончится странной смертью – 
это тоже, скорее всего, никто не заметит...

Желтуха солнца 
Билирубины у солнца зашкаливают.
Оно явно болеет и вряд ли выздоровеет.
Движение жизни нелепо пошаговое.
А хочется – перепрыгнуть и выскользнуть.
Через скакалку, а лучше – лужицу
перемахнуть, затаив дыхание.
Через тоску, злость и прочие ужасы,
и нарушать – беспардонно – правила.
Через истому и липкость вымыслов,
будней размеренность, ритмы, графики.
Билирубины опять повысились.
Солнца желтуха дождем разбавлена.
Гемоглобин, распадаясь, мечется 
и рассыпается в небо – рубинами.
Я заболела тревогой – лечится
это лимоном и сменой любимого…

Стихи Алины Остафийчук
разных лет

Пускай кораблики плывут
по лужам, как по рекам.
Мечтают дети в дальний путь
отправиться. Нелепы
бывают первые мечты.

Но только с их подачи
увидит ясно – новый мир 
и станет сильным мальчик.
Ему бы только не забыть,
откуда он отчалил.
Ведь полон таинств новый мир,
а в таинствах – печали.
Пусть даже выведет мечта
за горизонт – и дальше.
Вернется снова на причал
родной – уставший мальчик.
И будет строить корабли
для сына и для внука.
Пускай плывут смелей они,
но вечною разлука
не будет. Волны обуздав,
изведав все причалы,
кораблик выйдет на маяк
своей земли и мамы…

6 грудня в актовому залі 
Академії на честь Дня Збройних 
Сил України відбувся святко-
вий концерт. Із привітальним 
словом виступили перший 
проректор ДДМА Анатолій Фе-
сенко, член вищої ради україн-
ського реєстрового козацтва, 
головний отаман Донецької об-
ласті, радник міського голови  
м. Краматорськ, генерал Сергій 
Міхальков, командир окремого 
ремонтно-відновлювального 
батальйону ООС, підполковник 
Сергій Дешевенко.

Керівник кафедри військової 
підготовки Сумського держав-
ного університету, доцент, канд. 
техн. наук, підполковник Мико-
лай Ляпа під час концерту уро-
чисто вручив першим випускни-

кам військової кафедри з ДДМА 
погони молодших лейтенантів.

Захисників вітчизни, як те-
перішніх, так і майбутніх, вітали 
вокальними та танцювальними 
номерами учасники самодіяль-
ності Академії. Члени Краматор-
ського клубу історичного фехту-
вання продемонстрували свою 
майстерність, а «Краматорський 
козацький полк» виступив із тан-
цювальним номером «Бойовий 
гопак».

Наприкінці концерту всіх 
присутніх привітали зі святом 

своїм виступом члени Союзу 
десантників Донецької області, 
лауреати всеукраїнських та між-
народних фестивалів – учасники 
гурту «Білі куполи»

Андрій Хряков

СВЯТКОВИЙ КОНЦЕРТ  
ДО ДНЯ ЗСУ
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«ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

Ответы на вопросы из прошло-
го номера.

Вопрос 1. На «Титанике» пра-
вом регулярно пользоваться ИМ 
имели пассажиры первого класса  
и кочегары. Какое односложное сло-
во мы заменили на «ОН»?

Ответ: душ.
Комментарий: пассажиры перво-

го класса могли позволить себе душ 
как роскошь, а для кочегаров он был 
необходимостью.

Автор: Константин Науменко, 
Киев.

Вопрос 2. Питер Макиннис пи-
шет, что привычка ДЕЛАТЬ ЭТО 
спасла многих англичан во время 
эпидемии холеры в XIX веке. Ответь-
те: что именно делать?

Ответ: пить чай.
Комментарий: как известно, ки-

пячение воды уничтожает бактерии, 
поэтому регулярное употребление 
чая уберегло многих англичан от бо-
лезни.

Автор: Сергей Лобачёв, Нижний 
Новгород.

Вопрос 3. Традицию коротко 
стричь газоны в Англию привезли 
колонисты из Индии. Там эта практика 
позволяла избегать нежелательных 
встреч… С кем?

Ответ: со змеями.
Комментарий: длинная трава  

в Индии скрывает ядовитых змей, 
так что британцы стригли её корот-
ко. Вернувшись домой в Англию, они 
привезли и эту традицию.

Автор: Владимир Островский, 
Киев.

Продолжаем публиковать 
вопросы первого этапа междуна-
родного молодежного турнира 
по игре «Что? Где? Когда?» под 
названием «Школьный Синхрон 
– Lite. Выпуск 2.1» (https://www.
facebook.com/groups/dgma.kii/
permalink/1129988307162125/).

Вопрос 1.  Индийский охот-
ник Джим Корбетт рассказывал, 
как однажды, после охоты на НЕГО 
вынужден был оказывать помощь со-
бакам. Для этого он взял не только 
мазь для обработки ран, но и пинцет. 
Назовите ЕГО.

Вопрос 2. Антон Ляпин пишет, 
что в средневековых замках, регуляр-
но подвергавшихся осадам, ОН был 
самым важным сооружением. В замке 
Кифхаузен ОН достигал 176 метров. 
Назовите ЕГО.

Вопрос 3. Композитор Густав 
Холст одним из первых применил 
эффект затухающего звука. Для до-
стижения этого эффекта поющий хор 
размещали в отдельном помещении, 
а специальный человек медленно 
ДЕЛАЛ ЭТО. Ответьте двумя словами: 
что именно делал?

Александр Мельников,
президент Клуба

 интеллектуальных игр ДГМА

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Газета “Академія”

Засновник і видавництво: ДДМА

Випускається з 17 грудня 1999 р.

ДЦ 1492 від 10.12.99 

Гол. редактор: В. Медведєв

Адреса засновника, видавництва та редакції:

84313 м. Краматорськ, вул. Академічна, 72,

ауд. 1411, тел.  (0626) 41-81-20

E-mail: gazeta@dgma.donetsk.ua

Сайты: http://www.dgma.donetsk.ua/publish/np/,
Логотип газети за ескізом Т. Лук'янової

Фото: В. Медведєв
 Літературні коректори: 

О. Дудченко, В. Лебединська
Верстка і комп'ютерний набір:  

Д. Авраменко, А. Капелещук,  В. Лебединська
Над номером працювали:

В. Лебединська, К. Маркова,
 А. Бергій, Л. Патутинська

Точка зору авторів
не завжди поділяється редакцією.

Відповідальність за достовірність 
інформації несе автор.

Редакція зберігає право літературного 
редагування і скорочення.

При використанні матеріалів посилання  
на газету "Академія" обов'язкове.

Якщо зима асоціюється у вас не 
тільки з холодом, снігом, ожеледи-
цею, а й з Північним полюсом, то 
десь глибоко в душі ви мрієте по-
бачити північне сяйво. Не треба від-
кладати цю мрію в далеку шухляду,  
бо 11 грудня – День пошуку пів-
нічного сяйва в холодильнику.  
У цей день звичайний холодильник 
перетворюється на наш власний  
Полюс Холоду, зі справжнім снігом та 
кригою. Тож, щоб втілити вашу мрію, 
треба просто відкрити свій Полюс 
Холоду. А щоб сповна насолодитися 
цією красою, не забудьте рукавички.

Багато людей полюбляють ваніль-
не морозиво чи тортик. А якщо вам 
скажуть, що існує день, коли цього 
смаку набуває небо? Так, цей день 
існує насправді. Саме 13 грудня – 
День ванільного неба. У цей день  
небо запрошує вас до себе в гості 
на чудовий коктейль, приготований  
із ранку-дня-вечора-ночі. Вам цього 
недостатньо? Хочете чогось цікаві-
шого? Тоді додайте до цього коктей-
лю якийсь інгредієнт зі смаком вашої 
індивідуальності.

15 грудня – День приручення 
вуличних ліхтарів. Хіба ви не помі-
чали, що деякі старі ліхтарі запалю-
ються тільки тоді, коли під ними хтось 
пройде? Вони сподіваються. А деякі 
старі ліхтарі, навпаки, гаснуть, коли 
хтось пройде під ними. Вони вже ні 
на що не сподіваються. Приручи хоча  
б один ліхтар у цей день, нехай він 

знає, що світить не дарма.
18 грудня чудовий день трохи 

побути котиком. У цей день – Між-
народний день згортання в клу-
бочок. Нарешті ви вже дома, ані мо-
роз, ані хутровина не завадять вам 
насолодитися затишком, домашнім 
теплом. Якщо вам холодно чи таке 
відчуття, що коти скребуться на душі,  
у цей день вам допоможуть найкращі 
у світі ліки – скрутитися в чудовий на-
дійний клубочок.

Чи замислювалися ви, скільки 
всесвітів існує? А чи знали, що деякі 
світи відкриваються лише один раз 
на рік? 20 грудня час відкриття як раз 
одного з них. День усесвіту, що зна-
ходиться в кишені – ідеальне свято, 
щоб почати подорожі в інші світи. Ки-

шені на штанях, джинсах, сорочках, 
ранцях, сумках приховують від нас 
багато чого цікавого. У них живуть 
ковбої, поети, які пишуть сонети, ту-
ристи, які наважилися подорожува-
ти взимку, та ще дуже багато людей.  

І зі всіма ними ви можете зустрітися  
в цей день. Вам необхідно лише трохи 
пофантазувати. 

Що люблять робити діти, коли ви-
паде багато снігу, окрім того, що грати 
в сніжки? Правильна відповідь – ро-
бити сніжних янголят. Але 23 грудня 
це може собі дозволити зробити лю-
дина будь-якого віку, бо в цей день 
Всесвітній день сніжних янголів. 
Тож у таке чудове свято треба позбу-
тися всього негативу, що накопився  
у вас протягом року, і разом із сім’єю, 
друзями вийти на вулицю та зробити 
милого сніжного янголятка. Ви од-
разу відчуєте себе набагато краще,  
ніж до цього.

Ви відчуваєте, як свято повільно 
підкрадається все ближче й ближче? 
Хочеться зробити щось святкове, 
але нічого не можете придумати? 
Тоді зробимо вам маленьку підказку.  
25 грудня – День, щоб подарувати 
святкові ялинкові прикраси.

До Нового року залишилося зо-
всім трішки. Ялинка вже прикрашена, 
у домі розвішені гірлянди та сніжин-
ки, і прийшов час найвідповідаль-
нішої справи перед Новим роком.  
26 грудня – День покупки подарун-
ків. У цей день ваша інтуїція працює 
просто бездоганно, очі самі знахо-
дять те, що ви намагалися знайти про-
тягом деякого часу.

28 грудня – День пошуку пів-
нічного оленя. Який він, ваш пів-
нічний олень? Які в нього копита? 

Які роги? Чи любить він моркву або 
щось солодке? Потрібно закрити очі, 
гарненько подумати, а потім знайти 
свого, саме свого північного оленя. 
Як знайти, коли їх такі стада? Але ви 
ж уже представили собі його портрет. 
Ось мій північний олень: невисокий,  
з потужним тілом, сильними ногами, 
з рогами, обтягнутими м'якою, барха-
тистою шкірою, і срібним дзвіночком. 
Поспішайте знайти саме вашого оле-
ня, бо десь поряд ходить Новий рік та 
шукає оленів, щоб передати з ними 
новорічний подарунок.

Ялинкові ліхтарі казково мерех-
тять, на вікнах чарівні візерунки.  
Здається, що вже всі готові до при-
ходу Нового року. Прикрашена ялин-
ка, куплені мандаринки, бенгальські 
вогні, хлопавки, подарунки. А ви 
впевнені, що встигли все підготува-
ти? Не забули загорнути подарунки? 
Чому ми нагадуємо про це саме  
30 грудня? Бо саме в цей день – Всес-
вітній день загортання подарунків.  
Вони також, як і ми на Новий рік, хо-
чуть убратися в усе найкраще. А що 
може бути краще яскравих обгорток 
і веселих бантів? Мабуть, нічого. Тож 
не забувайте прикрашати подарунки  
та приділіть їм трішечки уваги.

31 грудня – День стежок, по-
сипаних цукерками й блискітками. 
Сьогодні кожна стежинка чарівна, 
неважливо, яка вона. І тільки сьогод-
ні вона приведе нас до Нового року!  
Усі стежки усвідомлюють свою уні-

кальну важливість і намагаються від-
повідати. Уважніше придивіться до 
них, вони так старалися, щоб вигля-
дати святково й нарядно! Виходячи 
з дому, не забудьте взяти що-небудь 
від себе: цукерки, блискітки, кавові 
зернятка або чаїнки... І пам'ятайте – 
з якими думками ви ступите на них,  
те й отримаєте!

Ось так цікаво можна провес-
ти час, поки не настали свята, на які 
ми всі очікуємо. Намагайтеся радіти 
кожному дню, не забувайте в ці дні  
відчути себе трохи дитиною та ото-
чуйте себе позитивною святковою  
атмосферою! Подарунків, ласощів  
та сміху, щастя й добра в ці дні  
вистачить на всіх.

Софія Павлова

ХВИЛИНКА ПОЗИТИВУ
Вулицею засніженою йде-бреде зима. Багато хто в передчутті Нового року скуповує іграшки, гірлян-

ди та планує, як відсвяткувати це чудове свято. Але є й ті, хто не відчуває святкового настрою зовсім,  
і їм нічого не допомагає: ні новорічні пісні, ні перегляд новорічних фільмів. І що ж тоді робити? Ми пропонуємо 
відтворювати атмосферу свята поступово, святкуючи менш значні свята кожного дня. Через деякий час  
ви вже відчуєте зміни. 

Ви будете ходити у передчутті грандіозного свята та наспівувати: «Jingle bells, jingle bells, jingle all the 
way».Буденність ніяк не дозволяє відчути всієї краси грудня? Усе навколо вас сіре та непривабливе? Тоді вам 

допоможе перелік свят аж до Нового року, які принесуть у вашу повсякденність зимову магію та барви.

У 2019 році проект «Ліга Сміху» від-
значить свій перший ювілей. До свят-
кової дати студія «Квартал 95» і ком-
панія «Квартал-Концерт» вирішили 
зробити подарунок усім шанувальни-
кам цієї гри, організувавши масштаб-
ний всеукраїнський тур «Зробимо це 
разом!» кращих команд «Ліги Сміху» 
по закладах вищої освіти. Усього за-
плановано приблизно 90 концертів по 
всій Україні.

25 листопада в актовому залі 
ДДМА відбувся концентр, приуроче-
ний до 5-річчя «Ліги Сміху». До Акаде-
мії завітали переможці літнього кубку 
– «Луганська збірна» та два перемож-

ці зимнього кубку – «Ніколь Кідман» 
і «Стадіон "Діброва"». Глядачів, а це в 
більшості студенти й школярі Крама-

торська, очікували дві годи-
ни безперервного сміху та 
два постріли!

Команди дуже гарно 
підготувалися до виступу 
в нашому місті. Жарти про 
кафе «Віват», 17-й район, 
Лазурний, Критий ринок не 
залишили нікого без сміху, 
і навіть у найсерйознішої 
людини в залі з'явилася 
посмішка на обличчі. Осо-
бливо запам’яталася міні-
атюра «У краматорській 

маршрутці» з чолов’ягою з дробиною  
та бабцею.

У глядачів також була змога взяти 
участь у грі. Команди провели «Роз-
минку», де відповіли на запитання при-
сутніх у залі. Дуже насмішили відповіді 
команд на запитання «Як ви дізнали-
ся, що в Краматорську немає гарячої 
води?» – «За запахом» та «Чому Зелен-
ський не приїхав?» – «Гречку роздає».

Після концерту люди були заря-
дженні позитивом, і було неможливо 
знайти хоча б одну сумну людину. 
Усі охочі змогли сфотографуватися  
з улюбленими командами та взяти ав-
тограф.

Софія Павлова

ЗРОБИМО ЦЕ РАЗОМ!

Цього року ми випускаємо двох на-
ших друзів, товаришів, колег, з якими 
разом, пліч-о-пліч, не один рік працюва-
ли в медіа-групі «Академія», створюючи 
газету, радіоефіри і телепрограми. І, без 
перебільшення, можемо сказати, що 
вони залишили помітний слід в історії 
редакції. Цієї зими закінчують Акаде-
мію і йдуть в самостійне плавання Ігор 
Андрющенко (Кн17-1м) і Андрій Хряков 
(АВП17-2м). Так сталося, що обидва зна-
йшли своє місце в редакції радіо.

Ігор Андрющенко прийшов  
у редакцію в 2013 році. Одразу ж усі 
помітили його приємний тембр голо-
су. Тому редактор радіо запросив його 
бути ведучим радіопередач. Протягом 
п’яти років його оксамитовий голос лу-
нав по всій Академії, вітаючи зі святами, 
розповідаючи новини, а потім, на жаль, 
і про воєнні події. Окрім передач на 
радіо, Ігор часто озвучував ролики для 
«Академія TV» і Studio «Наш дом». Саме 
він, як найкраще міг передати настрій 
як офіційних інформаційних матеріалів, 
так і репортажів з передньої лінії обо-
рони. Як диктор, він увійшов у творчу 

групу, яка створила відеоролики, що 
демонструвались і на центральних те-
левізійних каналах.

За час роботи Ігор показав себе 
як сумлінний та ініціативний спів-
робітник, він хороший друг і неор-
динарна особистість. Його творчий 
підхід до всього привніс в нашу ме-

діа-групу легкість і невимушеність.
Андрій Хряков також у редакцію 

прийшов на першому курсі і сумлінно 
працював всі роки навчання. За цей час 
він відмінно опанував професію опе-
ратора автоматизованого радіоефіру. 
Його радіопередачі завжди відрізняли-
ся цікавим підходом і якістю в оформ-
ленні. Андрій командний гравець. У 
творчій групі радіо, як неформальний 
лідер, міг створити ділову обстановку, 
приділяв увагу у виховуванні новач-
ків, які прийшли на радіо. На старших 
курсах Андрій почав писати матеріали  
і в газету.

За цей час Андрій став незамінним 
членом редакції – професійний, спокій-
ний, незалежно від ситуації, що досить 
важливо у воєнний час, і завжди гото-
вий прийти на допомогу. Крім того Ан-
дрій закінчив військову кафедру і в День 
збройних сил України отримав перші 
офіцерські погони.

Хлопці багато разів брали участь  
у Міжнародному фестивалі молодіжних 
ЗМІ «Жми на RECорд » і завжди привози-
ли призові місця.

Бажаємо нашим випускникам ви-
брати собі шлях, де вони зможуть по-
вною мірою розкритися і застосувати 
всі свої якості і таланти, а їх, повірте, 
чимало. Удачі вам, наші дорогі, і знайте –  
в редакції вас завжди чекають на чашеч-
ку гарячого чаю і теплу дружню бесіду!

З любов'ю, редакція!

«ДРУЗЬЯ УХОДЯТ КАК-ТО НЕВЗНАЧАЙ…»


