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У наш час святкування Дня
святого Валентина більш схоже
на комерційний проект. У цей
день підприємці намагаються
продати якнайбільше цукерок,
квітів, валентинок і багато чого
іншого. Але для молоді це один
із кращих приводів для зізнання
у коханні.
Звичайно, я думаю, що якщо
люди дарують один одному
валентинки – нічого поганого
в цьому немає, але чому не можна висловлювати свої почуття
в будь-який інший день, чому
не можна дарувати подарунки
й увагу своїм коханим частіше?
Не обов'язково чекати 14 лютого, щоб зізнатися людині в тому,
що її любиш.
А ось негативне ставлення
до цього свята, на мою думку,
обумовлене станом самотності. Дійсно, коли навколо повно
щасливого народу й усім весело, а ти один, то досить важко
бути на святковій хвилі. Деякі
люди, особливо дівчата, дуже
переживають, що на цей момент
у них немає хлопця, і як наслідок

– відсутність валентинки, сюрпризу й квіточки. А в подружки із
цим усе в порядку. Значить, вона
комусь потрібна, а я – ні. Через
відсутність уваги на свята проходять багато людей, але важливо
не замикатися в собі. Сюрпризи
в День закоханих приємно не
тільки отримувати, але й робити самому, наприклад рідним
чи знайомим. Любов ніколи не
була й не може стати зайвою,
і її не буває багато. Яке ж щастя
без любові? Батьківської, братської, дружньої?
День святого Валентина створений не тільки для двох. Він
створений для люблячих і коханих. Просте «дякую за те, що
ти є» від друга, подруги здатне
перевернути світ людини, поселити свято в її душі. Тож даруйте любов – як можна частіше.
Важливо пам'ятати: щоб любити,
людині не потрібна нагода, а щоб
радувати свого обранця або обраницю – зовсім не обов'язково
чекати свята.

ДДМА завжди була відома
своїми спортсменами. А з цього
навчального року в Академії навчаються студенти спеціальності
«Фізичне виховання і спорт» –
майбутні тренери з різних видів
спорту. Багато з них вже зараз
є майстрами спорту. Тому не
дивно, що до Академії завітали
представники відділення національного олімпійського комітету
в Донецькій області Дмитро
Подопригора і Карина Ваноян. Для викладачів і студентів
ДДМА вони урочисто передали
літературу олімпійського спрямування, енциклопедичного характеру, яка популяризує олімпійський рух, а також, як сказав
завідувач кафедри фізичного
виховання ДДМА Олег Олійник,
унікальну профільну літературу,
яка допоможе викладачам і студентам більш глибоко викладати
та вивчати свою спеціальність.
Виконавчий директор, відповідальний секретар відділення Дмитро Подопригора
на зустрічі зазначив, що метою
відділення НОК є популяризація

Олімпійських ігор серед молоді, інформування та залучення
перспективних спортсменів області до цього виду спортивних
змагань, співробітництво зі всіма
видами спорту. Дмитро Подопригора наголосив на тому, що
тепер, коли в ДДМА ведеться підготовка спеціалістів з фізичного

До Дня святого Валентина, 14 лютого
в ДДМА відбудеться конкурс-шоу, у якому змагатимуться пари з Академії та інших навчальних закладів.
Початок о 13.30. Не пропустіть!
Після заходу Night Club Ria запрошує всіх студентів
на аfterparty о 22.00. Заказ флаєрів за телефонами

плідну співпрацю між нашими
організаціями.
Завершуючи зустріч, Дмитро
Подопригора побажав студентам великих спортивних досягнень, а також щоб фізкультура і
спорт доповнювали одна одного
в студентському житті. Кожному
студенту представники НОК вручили подарунки із символікою
олімпійського комітету і зробили
загальне фото на згадку.
Вікторія Лебединська

ПОХІМІЧІМО РАЗОМ
Вплив хімії в нашому житті
істотно відчувається при відвідуванні супермаркетів, продуктових магазинів, ринків. Дуже
складно знайти продукти хар-

«шкідливих» і небажаних домішок на стадії виробництва
й у готовій продукції мають здійснювати хіміки за фахом. З цього року кафедра хімії і охорони

чування, що не містять хімічних
добавок – поліпшувачів смаку
й вигляду, барвників, консервантів, ароматизаторів тощо. До гірчиці додають ароматизатор гірчиці, до ковбаси – ароматизатор
свинини.
Контроль за складом харчових продуктів і вмістом у них

праці ДДМА розпочинає навчання студентів за спеціальністю
102 «Хімія» за унікальною освітньою програмою «Хімія харчових продуктів». Її побудовано на
основі класичних університетських програм, і здобувачі освіти отримають загальну класичну університетську підготовку

Лілія Патутінська

ОГОЛОШЕННЯ

виховання, відділення НОК
буде співпрацювати з Академією і надавати допомогу
у вихованні кваліфікованих
тренерів. А спеціаліст відділення
Карина Ваноян привітала наших
студентів із тим, що вони навчаються саме в ДДМА, і підкреслила, що вона є випускницею Академії і пишається цим.
Перший проректор ДДМА
Анатолій Фесенко у свою чергу зазначив, що має надію на

з хімії та будуть професіоналами
в галузі хімії харчових продуктів.
На теперішній час жоден заклад
вищої освіти Донецької області
не надає вищої освіти за спеціальністю «Хімія».
Випускники цієї спеціальності можуть працювати на
підприємствах, в установах та
організаціях хімічної, фармацевтичної, нафтогазової, харчової
та агропромислової галузей,
у криміналістичних лабораторіях, у лабораторіях метрології та
стандартизації Державної служби України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту
споживачів, Департаменту податкових та митних експертиз

Державної фіскальної служби.
Уже зараз потенційні роботодавці запрошують наших майбутніх випускників на практику
й роботу.
Щоб залучити школярів до
занять хімією і підвищити рівень
їхньої підготовки до ЗНО з хімії,
з 21 січня на кафедрі хімії і охорони праці ДДМА розпочав роботу
хімічний гурток «Хімічна студія»
для школярів 9, 10 і 11-х класів
шкіл м. Краматорськ. На заняттях
цього гуртка школярі власноруч
під керівництвом викладачів виконують хімічні експерименти.
Світлана Коновалова,
доцент кафедрдри хімії
і охорони праці

Заняття в «Хімічній студії» проводяться один раз
на два тижні по понеділках (18.02, 4.03, 18.03, 1.04, 15.04,
13.05), з 15-ї години в аудиторіях 1405 і 1403 (I корпус, 4-й поверх) за адресою: вул. Академічна, 72.
Бажаючим приєднатися до занять необхідно записатися за телефонами: 41-67-01 (кафедра хімії) або 066-026-10-79
(завідувач кафедри, професор Авдєєнко Анатолій Петрович).

«SYKORSKY CHALLENGE КРАМАТОРСЬК» ВЧИТЬ БІЗНЕСУ ШКОЛЯРІВ
Минулого року в ДДМА
стартував проект «Модель стартапів "Sykorsky Challenge Краматорськ" об’єднує Донбас»,
фінансово та організаційно підтриманий Проектом «Зміцнення
громадської довіри», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Початок був удалим. На заключному
VІI всеукраїнському фестивалі
інноваційних проектів Sikorsky
Challenge 2018 (у Києві) два проекти з нашої Академії стали переможцями й зацікавили інвесторів із фірми Huawei.
За час участі в проекті було
підготовлено ряд менторів (викладачів), які можуть учити бізнесу й стартапам інших людей.
Тому в Академії стартував новий
проект – «Sykorsky Challenge

Краматорськ» для школярів.
7 лютого в музеї ДДМА зібралося близько 30 школярів і учнів
коледжу ДДМА й технікумів міста, які побажали займатися інноваційним бізнесом.
Місією проекту, як наголосив проректор з наукової роботи й міжнародних зв’язків,
професор Михайло Турчанін на
відкритті заходу, є перетворення
ідеї школярів у прибутковий бізнес. Проект передбачає розвиток інноваційного середовища,
у якому молодь буде основною
рушійною силою.
На
відкритті
«Sykorsky
Challenge Краматорськ» для
школярів була присутня Вікторія Толстікова, директор
комп’ютерно-навчальної фірми
APT, яка протягом багатьох ро-

ків працювала в інноваційному
бізнесі. Вона підкреслила важливість навчання стартапам і
бізнесу взагалі. Побажала успіхів учням і пообіцяла підтримку
в практичний підготовці.
У цікавій формі був проведений вхідний контроль на знання створення та розвитку свого
бізнесу й економіки в малому бізнесі. Звісно, що відповіді
школярів були не вдалими. Це
й не дивно, адже в школі цьому,
на жаль, не вчать. Тому молода
людина часто виходить зі школи, не знаючи всіх можливостей,
які відкриваються перед нею.
Випускники шкіл, частіше всього, чинять стандартним методом – вступають до наступного
навчального закладу, йдуть
на підприємство або торгують

на базарі. Хто намагається відкрити свій бізнес з нуля, наштовхується на безліч перепон. А виною всьому є відсутність знань.

Тому учням був представлений ментор, доцент Наталя
Михайличенко, яка проведе
молодь складними дорогами

стартапів. А на виході зі школи
допоможе створити свій стартап. Необхідно зазначити, що
пані Наталія не новачок у бізнесі. Вона кандидат економічних
наук, випускниця стартап-школи «Sykorsky Challenge», переможець стартапів у м. Краматорськ і на фестивалі стартапів
у м. Київ та керівник проекту
iNet for Pet.
У той же день почалися
перші заняття. Згодом школярі
створять свої перші стартапи і,
сподіваємося, знайдуть для них
спонсорів і бізнес-партнерів,
а надалі отримають вищу освіту
й будуть добре уявляти свою
дорогу в житті.
Володимир Храмов
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Гран-прі на I Обласному фестивалі
дитячих і молодіжних ЗМІ. 2002 г.

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

ОЛЕКСАНДРУ ГРИГОРОВИЧУ ГРИНЮ – 65!
28 січня 2019 року свій
65-річній ювілей відзначив один
з найвідоміших і шановних співробітників Донбаської державної машинобудівної академії
– декан факультету інтегрованих
технологій і обладнання Гринь
Олександр Григорович. Така характеристика ювіляра – аж ніяк
не перебільшення, адже Олександр Григорович належить до
тієї особливої когорти людей,
які всього себе присвячують
улюбленій справі. І доказом цьому є той факт, що все його свідоме життя нерозривно пов'язане
з Академією.
Свою трудову діяльність
у Краматорському індустріальному інституті Олександр Григорович почав у 1974 р. з науково-дослідної роботи на кафедрі
зварювального
виробництва
після служби в лавах Збройних
сил. Роботу на кафедрі він поєднував з успішним навчанням
на вечірньому відділенні, яке
закінчив із відзнакою в 1980 р.
У 1988 р. успішно захистив кандидатську дисертацію в Московському авіаційному інституті
(МАТІ) ім. К. Е. Ціолковського.

Працюючи на кафедрі, він
пройшов непростий шлях наукового росту від лаборанта-дослідника
науково-дослідного
сектору до наукового керівника
госпдоговірних робіт. А по лінії
викладацької діяльності – від
асистента до доцента, почесного
професора Донбаської державної машинобудівної академії.
Після захисту дисертації
повною мірою проявив свої
організаторські здібності й у результаті був обраний на посаду
декана машинобудівного факультету. Очоливши факультет,
він не тільки зберіг його традиції й досягнення, але й значно їх
збільшив. Під його керівництвом
факультет став одним із кращих
в Академії. Лідируюча роль факультету позначилася й на його
керівництві – Олександр Григорович неодноразово визнавався кращим деканом Академії.
У 2013 р. у зв'язку з реорганізацією факультетів був обраний деканом новоствореного Факультету інтегрованих технологій
і обладнання.
Незважаючи на активну адміністративну діяльність, Олек-

сандр Григорович таку ж велику увагу приділяє й науковій
роботі. Ним опубліковано більше
200 статей у фахових збірниках
і журналах різного рівня, у тому
числі в співавторстві зі студентами, отримано більше 30 авторських свідоцтв СРСР на винахід
і близько 50 патентів України.
Олександр Григорович був членом спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій
за фахом 03.05.06 «Зварювання

й споріднені процеси й технології», постійно керує науковими
роботами магістрантів, аспірантів. Під його керівництвом підготовлено й захищено три дисертації кандидата наук.
Значну увагу також приділяє й методичній роботі –
з його ініціативи у співавторстві
з колегами підготовлено більше
10 посібників для студентів спеціальності.
Робота Олександра Григоровича гідно відзначена на всіх
рівнях. Він нагороджений Почесною грамотою Міністерства
освіти й науки України, а також
знаками Міністерства «Відмінник освіти» і «Петра Могили»,
почесними грамотами Академії
й знаком «За заслуги», занесений
у Книгу пошани Академії, йому
присвоєно звання «Почесний
професор».
Колектив ДДМА від усього
серця бажає Олександру Григоровичу довгих і щасливих років
життя, мирного неба над головою й нових творчих успіхів, як в
адміністративній, так і в науковопедагогічній діяльності.
Колектив ФІТО
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РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ І ГАЗЕТА «АКАДЕМІЯ» ЩИРО
ВІТАЮТЬ ЮВІЛЯРІВ СІЧНЯ:

Гриня Олександра Григоровича,
декана факультету інтегрованих
технологій і обладнання,
Дудченко Олену Олександрівну,
редактора 1-ї категорії РВВ,
Зайченко Ніну Архипівну
прибиральницю корпусу № 1,
Ковальову Ольгу Іванівну,
фахівця 1-ї категорії НДС,
Костенка Сергія Миколайовича,
слюсаря-сантехніка,
Куковинець Галину Петрівну,
прибиральницю корпусу № 3,
Кущій Тамару Кирилівну,
лаборанта кафедри ЗВ,
Мирошниченко Ольгу Іванівну,
старшого лаборанта
кафедри вищої математики,
Турченка Дмитра Кузьмича,
професора кафедри менеджменту.

ПЕРШИЙ КОРПУС

ПІДСУМКИ РОКУ, ЩО ПІШОВ В ІСТОРІЮ
На січневому засіданні вченої ради ДДМА було розглянуто питання «Підсумки роботи
Академії, кафедр і факультетів
у 2018 році й основні завдання
на 2019 рік». З доповіддю виступив перший проректор, доцент Анатолій Фесенко. Учена
рада зазначила, що незважаючи на складну демографічну,
соціально-політичну й економічну ситуацію в регіоні та збереження тенденції до відтоку
молоді й досвідчених кадрів
з підприємств, в Академії були
забезпечені необхідні умови для якісного проведення
освітнього процесу, організації
й проведення наукових досліджень і в цілому створені
всі належні умови для сталого
функціонування закладу вищої
освіти та всіх його структурних
підрозділів.
Академії вдалося на одну
сходинку
покращити
свої
позиції в щорічному університетському
рейтингу
«Топ-200 Україна» (70-е місце),
а також утримати третє місце в
рейтингу ЗВО Донецької області. Як і в минулому році, Академія увійшла до десятки кращих
ЗВО східного регіону України,
посівши 8-е місце. У консолідованому рейтингу, який складається на основі національних
рейтингів навчальних закладів України «Топ-200 Україна»,
Scopus і «Бал ЗНО на бюджет»,
ДДМА посідає 83–84-е місце
серед 237 ВНЗ України. Однак,
заради справедливості, варто
зазначити, що погіршення позиції ДДМА в консолідованому
рейтингу пов’язане не зі значним погіршенням показників
нашої діяльності, а з уведенням
інших критеріїв оцінювання
при складанні консолідованого
рейтингу ВНЗ
У рейтингу за показниками Scopus ДДМА знаходиться на 33-й сходинці серед
162 ЗВО України, що потрапили
до цього рейтингу
У минулому році зусилля
ректорату та колективу Академії були направлені на розширення переліку освітніх послуг,
проведено ліцензування низки
нових спеціальностей на бакалаврському рівні вищої освіти: 102 «Хімія», 281 «Публічне
управління та адміністрування», 241 «Готельно-ресторанна
справа», 017 «Фізична культура
та спорт»; на магістерському

рівні вищої освіти: 102 «Хімія», 281 «Публічне управління
та адміністрування», 232 «Соціальне забезпечення», 076 «Маркетинг». Зараз в Академії провадження освітньої діяльності
ведеться за 21 ліцензованою
спеціальністю. Підготовлено та
направлено до МОН України ліцензійні справи за спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна
справа» і 242 «Туризм», а також
щодо збільшення ліцензійного
обсягу магістрів за спеціальністю 124 «Системний аналіз».
Уперше забезпечено прийом на перший та перший
прискорений курси за освітніми програмами «Політологія»,
«Фізична культура та спорт»
та прийом на магістерській рівень за освітньою програмою
«Публічне управління та адміністрування».
У звітному році Академія
пройшла акредитацію за спеціальністю 124 «Системний аналіз» за першим бакалаврським
рівнем і за освітньо-професійною програмою «Інтелектуальні системи прийняття рішень»
за другим магістерським рівнем.
В Академії поглиблено роботу з організації дуального
навчання, що передбачає встановлення рівноправного партнерства Академії, роботодавців
та здобувачів освіти з метою
набуття такими здобувачами
досвіду практичного застосування компетентностей та їх
адаптації в умовах професійної
діяльності.
Упродовж звітного року
продовжувалася
робота
з
удосконалення
методичного
та організаційного забезпечення навчального процесу, розширення функціонування системи Moodle.
На базі Академії успішно
продовжив свою діяльність
Донецький науковий центр
НАН і МОН України.
Серед досягнень у науковій
роботі можна зазначити про
таке:
- за результатами досліджень науковцями Академії
видано 20 монографій, 26 навчальних посібників, видано
999 публікацій, з них у зарубіжних виданнях – 48, у виданнях,
що входять до міжнародних
науково-метричних баз даних,
– 109;
- винахідниками Академії

у 2018 році подано 51 заявку
(49 – на корисні моделі, 2 – на
винаходи), із них 17 – зі студентами, та отримано 48 патентів.
У звітному році укладено 2 угоди про передачу прав на використання патентів;
- у науковій діяльності
у звітному році брали участь
223 штатні наукові та науковопедагогічні працівники. Серед
них: 34 доктори наук, 140 кандидатів наук, 16 докторантів,
41 аспірант, а також 998 студентів. Було виконано 28 науководослідних робіт другої половини робочого дня викладачів,
9 робіт, що фінансувалися з державного бюджету, у тому числі:
1 проект за результатами конкурсного відбору проектів молодих вчених, 8 госпдоговорів;
- у різних видах наукових досліджень брали участь
998 студентів, у тому числі у виконанні держбюджетних і кафедральних НДР узяли участь
120 студентів. Студентами в
співавторстві
опубліковано
443 наукові статті, у т. ч. особисто – 225, подано заявок на
корисну модель у співавторстві
– 17, на студентських конференціях прочитано 412 доповідей.
До участі в конкурсах надіслано 54 наукові роботи студентів
Академії, отримано 14 нагород;
- в Академії протягом
2018 року проведено понад
10 наукових конференцій і семінарів різного рівня, більшість
з яких міжнародні або з міжнародною участю;
- в Академії виконується
36 угод про міжнародне співробітництво.
На сайті Академії постійно оновлюється інформація
й освітлюються події та результати освітньої, наукової та суспільної діяльності. У 2018 році
в Академії проводилася низка
національно-патріотичних,
культурно-масових, спортивних та інших заходів обласного
та міського рівнів.
В Академії створено належні умови для розвитку
та задоволення культурних
і спортивних потреб студентів, для їхньої самореалізації,
продовжує діяти система студентського
самоврядування.
НАВЧАЛЬНА РОБОТА
Академія має ліцензію на
здійснення освітньої діяльності
у сфері вищої освіти з підго-

товки молодшого спеціаліста,
бакалавра, магістра (у т. ч. для
іноземних громадян).
Уперше з 1.01.2018 р. в Академії навчаються магістри за заочною формою. Для цих студентів були підготовлені навчальні
плани.
Аналізування підсумків заліково-екзаменаційних
сесій
свідчить, що й у звітному році
зберігається недостатньо високий рівень успішності студентів,
хоча й спостерігається певна
тенденція до покращення. Так,
за результатами зимової сесії,
відбулося підвищення абсолютного показника успішності студентів денної форми навчання
станом на останній день сесії
з 64,3 до 67,15 %. За результатами літньої сесії цей показник
збільшився з 73,08 до 79,26 %.
Головними
причинами
низької успішності студентів
є низький рівень базової підготовки, свідченням чого є результати вхідного контролю
знань та невисокі рейтингові
показники зарахованих на перший курс студентів, небажання
навчатися й пропуски значної
кількості навчальних занять,
особливо студентами груп прискореної підготовки.
НАУКОВА, НАУКОВОТЕХНІЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА
ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІЇ
У
науковій
діяльності
у звітному році брали участь
223 штатні наукові та науковопедагогічні працівники, серед
них: 34 доктори наук, 140 кандидатів наук, 16 докторантів,
41 аспірант, а також 998 студентів.
Було виконано 28 науководослідних робіт другої половини робочого дня викладачів,
9 робіт, що фінансувалися з
державного бюджету
За результатами досліджень науковцями Академії виконано 20 монографій,
26 навчальних посібників, видано 999 публікацій, із них
у
зарубіжних
виданнях
– 48, у виданнях, що входять до
міжнародних науково-метричних баз даних, – 109.
Продовжував роботу Донецький науковий центр НАН
та МОН України. На базі Академії відбулося 2 робочі засідання та урочисте спільне
засідання Ради Донецького
наукового центру НАН України

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

та МОН України і Ради ректорів
закладів вищої освіти.
Науковці Академії брали
участь у виставковій діяльності. Так, стенд проекту iNet
for Pet, корисна модель холдеру iNet for Pet узяв участь
у VII Всеукраїнському фестивалі інноваційних проектів
Sikorsky Challenge 2018.
За результатами конкурсу Академія вдруге отримала безкоштовний доступ до
міжнародних баз даних Web
of Science та Scopus.
В Академії створено базу
даних з розробок, які мають перспективу трансферу.
Усього в навчальний процес
у звітному році впроваджено
21 розробку.
Велика увага у звітному
році приділялася ректоратом
науковій роботі студентів.
У різних видах наукових
досліджень
брали
участь
998 студентів, у тому числі у виконанні держбюджетних і кафедральних НДР взяли участь
120 студентів. Студентами
в співавторстві опубліковано
443 наукових статті, у т. ч. особисто – 225, подано заявок на
корисну модель у співавторстві – 17, на студентських конференціях прочитано 412 доповідей. До участі в конкурсах
надіслано 54 наукові роботи
студентів Академії, отримано
14 нагород.
Уперше в Академії проведено обласну студентську
олімпіаду з математики, присвячену 100-річному ювілею
Національної академії наук
України.
У роботі ХХІ регіональної
конференції Малої академії
наук з науково-промислового
профілю взяли участь понад
125 школярів із загальноосвітніх закладів Бахмута, Дружківки, Добропілля, Краматорська,
Костянтинівки,
Мирнограда, Миколаївки, Покровська,
Слов’янська, Торецька.
Стипендії
Президента
України отримували 4 студенти, стипендії Верховної Ради
України – 2 студенти. Також
двоє молодих вчених отримували стипендію Кабінету
міністрів України для молодих
вчених.
Однак при загальних позитивних результатах у науковій діяльності внески кафедр
в отримані результати є нерів-
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нозначними. Випускаючі кафедри слабо використовують
можливості своїх філій на підприємствах для розвитку госпдоговірної діяльності
МІЖНАРОДНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Одним із пріоритетних напрямів діяльності Академії
в 2018 році був розвиток міжнародних зв’язків із ВНЗ, науковими центрами, фірмами країн ЄС.
У звітному році укладено 4 договори із зарубіжними партнерами, серед яких Вища технічна
школа в Катовіце (Польща) (каф.
ВМ), Вентспільський університет прикладних наук (Латвія)
(каф. КІТ), Жещівський університет (Польща), Національний
центр підвищення кваліфікації
(Казахстан).
Усього в Академії виконується 36 угод про міжнародне
співробітництво.
Основними
напрямами
співробітництва є взаємна
участь науковців сторін у міжнародних конференціях, публікації наукових праць, спільна
участь у міжнародних проектах,
обмін науковою інформацією,
надання можливості проводити дослідження на унікальному
обладнанні тощо.
Завдяки такому співробітництву 15 провідних науковців
та 8 студентів Академії за запрошеннями відвідали ВНЗ і наукові центри Польщі, Колумбії, Киргизії, Чехії, Іспанії, Японії.
З 2010 року науковці Академії беруть участь у виконанні
проектів Європейського Союзу.
У 2018 році виконувався проект
Еразмус+
У березні 2018 року на базі
Академії відкрилася стартапшкола Sikorsky Challenge у рамках проекту «Модель стартапів
«Сікорські Челендж» об’єднує
Донбас», який фінансово та організаційно підтриманий проектом «Зміцнення громадської
довіри», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). На конкурс проектів стартап-школи «Сікорскі
Челендж, м. Краматорськ» було
презентовано 6 проектів.
Велика увага приділялася
ректоратом організації проведення міжнародних конференцій на базі Академії.
(Продовження читайте на с. 4)
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БУДУТЬ ВИБОРИ У НАС

ВІЙНА І МИР. ЛИСТИ

МІЙ РЕЙТИНГ,
ЩО ХОЧУ – ТЕ Й ПИШУ
Ми продовжуємо нашу рубрику, і сьогодні слід поговорити про довіру до
соціологічних досліджень та інші прийоми PR-кампанії, які направлені на
формування вашої думки. Адже оволодіння вашим мозком – це основна задача кожного кандидата в Президенти. Усі матеріали цієї рубрики не мають
агітаційної складової і не є направленими на агітацію за/проти конкретного кандидата. Нагадуємо, що від виборів 2019 року залежить цілісність і,
навіть, існування держави Україна.

Н

а початку слід зазначити, що всі
кандидати, за невеликим виключенням, досвідчені політичні гравці й розуміють, що в країні може бути тільки один
Президент. Навіщо ж висуваються навіть
явні аутсайдери? Знову нагадаю, що в цьому році відбудуться вибори Президента
(навесні) і Верховної Ради (восени), тому
участь у президентських виборах імовірно може забезпечити прохід їхньої партії
до парламенту. Тому PR-технології, на сьогодні, розповсюджуються й на наступні,
осінні вибори.
Тут слід зауважити, що більшість
кандидатів не є самостійними гравцями
й знаходяться під впливом олігархів. Олігархи фінансують виборчу кампанію і в
майбутньому захочуть повернути свої
гроші через вплив на свого Президента. Ще гірше, якщо кандидат знаходиться під впливом іноземного мільярдера,
а то й під впливом лідера сусідньої країни.
На жаль, незалежних кандидатів дуже
мало. Вам необхідно визначити незалежних кандидатів, і порівняльний аналіз робити тільки між ними, а інших безжально
відкинути. Нагадаю, що в минулому номері газети ми домовилися голосувати не за
емоціями, а за розумом.

отримує гроші від замовника. Якщо робота виконувалася на комерційній основі, то цим рейтингом замовник розпоряджається на свій розсуд: оприлюднює
негайно, оприлюднює в слушний для
нього час або оприлюднює частково.
Тобто замовник може маніпулювати інформацією. Тому інформацію можна брати тільки із сайтів фірм, які мають давню
історію проведення досліджень і довіру
до складених рейтингів. І навіть у цьому
випадку необхідно з’ясувати наступну
інформацію:
- фірма-замовник (якщо така є);
- обсяг опитаних громадян і регіони
опитування. Якщо обсяг становить менше
2000 осіб, то такий рейтинг не можна вважати достовірним;
- статистична похибка.
Які фірми на сьогодні можна вважати
більш-менш надійними? До них можна віднести:
- Центр Разумкова;
- SOCIS – центр соціальних та маркетингових досліджень;
- Український інститут соціальних
досліджень;
- Соціологічна група «Рейтинг» (Rating
Group Ukraine).

Хто володіє каналами
 СТБ, ICTV, «Новий канал» , QTV, М1,
М2 – Віктор та Олена Пінчук;
 1+1, «Плюс Плюс», 2+2, ТЕТ, «Бігуді», УНІАН – Ігор Коломойський та Ігор
Суркіс;
 «Інтер», НТН, «Мега», К1, К2, Zoom,
«Enter-Фільм», «Піксель» – Дмитро Фірташ, Валерій Хорошковський, Сергій
Льовочкін та Світлана Плужнікова;
 ТРК «Україна», «НЛО TV», «Індиго TВ»
– 12,66 % Ринат Ахметов;
 «112 Україна» – екс-міністр МВС Віталій Захарченко;
 «Тоніс» – Петро Зіка;
 Телеканал «24» – дружина мера

Щ

о ж застосовують кандидати і
їхні партії для оволодіння вашим
мозком? Почнемо з рейтингу, оскільки на
сьогодні люди найчастіше керуються саме
ним. Хоча жоден рейтинг не можна вважати достовірним із наступних міркувань:
- людина сьогодні думає одне, а перед
виборами може передумати;
- респондент не завжди говорить
щиро. Особливо це притаманно старшому
поколінню, які ще з радянських часів бояться сказати зайвого;
- соціологи можуть написати все, що
завгодно, адже достовірність опитування
майже неможливо перевірити;
- значна частина рейтингів оприлюднюється не з метою інформування про реальні вподобання громадян, а для агітації
за певного кандидата. На сьогодні саме це
ви спостерігаєте на всіх центральних телеканалах, які належать різним олігархам.
Перед виборами спостерігається
навала фірм, які оприлюднюють рейтинги кандидатів. Більшість із них є комерційними, тому за свою роботу фірма

Львова Катерина Кіт-Садова;
 «5 канал» – Петро Порошенко;
 Radio ROKS, «Русское радио Украина», Xit FM, Kiss FM, радіо «Мелодія», Радіо Relax – радіогрупа Віктора Пінчука
«Тавр Медіа»;
 Ретро FM, «Наше радіо», Радіо NRJ,
«Авторадіо», радіо «П`ятниця» – Сергій
Курченко;
 радіо «Шансон», «Любимое радио»,
DJFM – Анатолій Євтушенко;
 радіо «Люкс FM», Радіо 24 – Катерина Кіт-Садова;
 радіо НВ (колишнє «Ера») – Андрій
Деркач.

Н

а цьогорічних виборах, може,
вперше, у прогнозуванні беруть
участь букмекерські контори. Їхні сьогоднішні прогнози досить суттєво збігаються
з рейтингами від соціологічних фірм. Керівництва контор пояснюють це тим, що
за великий час участі в прогнозуванні
азартних ігор у них напрацьовані точні
математичні моделі. Може, воно й так. Безперечно тільки те, що їхнім контингентом
є люди, схильні до азартних ігор, здатних
на авантюрні кроки. Збіг прогнозів, на мій
погляд, пов’язаний з участю людей, серед
яких є ті, що вболівають за долю України.
Серед відомих букмекерських контор слід
виділити: «Парі Матч», «Зірка Бет», «1ХВЕТ»,
«Фавбет». Вони вже брали участь у прогнозуванні результатів виборів.
Щоб закінчити цю частину, необхідно
ще раз підкреслити, що прогнозування
ґрунтується на миттєвих уподобаннях (на
час опитування), а вони, на жаль, завжди
мінливі.
Що стосується біл-бордів, які густо встановлені в усіх містах, рекламних

та інших відеороликів на телебаченні, то
їхньою основною метою є постійна демонстрація прізвища кандидата. Для того
щоб ви їх не забували. І, може, на виборчий дільниці, у метушні, ви згадаєте якесь
прізвище й поставите «галочку» навпроти
нього. Тексти на біл-бордах направлені
на емоційну дію. Обіцянки, написані на
них, як правило, нездійсненні. Наприклад,
«знизити ціну (на щось)», «забезпечити
швидкий мир» і тому подібне. Багато пишеться слоганів і закликів. Є приклади, де
на біл-бордах пишуться досягнення своєї
комерційної фірми, які кандидат хоче розповсюдити на всю країну. Такий агітаційний матеріал направлений на придушення вашого критичного мислення. Ніхто
ж одразу не зрозуміє, що фірма й країна,
образ на листівці або у відеоролику йі дійсність – це різні речі.

БАЛАНС МІЖ ЖІНОЧНІСТЮ
І ЗАЛІЗНИМИ «Я»
Напередодні світлого й ніжного свята – Дня святого Валентина, ми публікуємо листа нашої землячки, волонтера, учасника війни на Донбасі Ольги Коновалової. Вона, як ніхто інший,
знає, як у тілі тендітної дівчини можуть суміщатися жіночність, ніжність та мужній дух солдата.
«Одна давня подруга вчора
скинула мені це моє фото з минулого життя. Написала: «Подивись,
яка ти тут жіночна й красива, погляд не відвести», маючи на увазі
«що з тобою стало?».

Т

елебачення. На сьогодні це основне джерело отримання інформації, принаймні для людей середнього й
старшого покоління. Але треба усвідомлювати, що в більшості каналів бенефіціарами
є олігархи. Тому керівництва каналів будуть виконувати їхню волю. Від цього
буде залежати й те, які з кандидатів частіше всього будуть з’являтися на екрані
і чиї рейтинги будуть оприлюднюватися
частіше всього. В Україні наразі є тільки
один канал, який існує за наш кошт і не
підпорядковується олігархам – «Суспільне мовлення». Але це не гарантує повну
об’єктивність. Нижче ми наводимо приналежність каналів різним олігархам.
Робіть висновки.
Серед українських каналів є й такі, що
розповсюджували контент ворожої до нас
країни. Згадайте претензії, які надала Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення до каналів «Інтер»,
«112-й канал» і LifeNews.
Але, незважаючи на це, телебачення
є одним із джерел, де ви зможете отримати більшість інформації, як об’єктивної,
так і суб’єктивної. Необхідно тільки мати
критичне мислення й відділяти правду від
брехні, а емоції – від неупередженої думки. Тема телебачення й друкованих ЗМІ
досить різнопланова, тому ми розглянемо
її в наступних бесідах.
На закінчення треба розглянути такі
форми агітації, як бесіди, дискусії і зустрічі з кандидатами в Президенти. На них ви
можете скласти свій особистий рейтинг
кандидатів. Основним завданням у вас на
цих заходах є отримання інформації. При
цьому не звертайте уваги на зомбування
словами, статурою і красивими буклетами.
Для участі в таких колективних заходах
необхідно напрацювати в собі лінію поведінки стороннього спостерігача. Адже
ви розумієте, що кожний кандидат або
його довірена особа будуть говорити,
що їхня команда зможе зробити все, навіть зорі з небес дістати. Не соромтесь
ставити багато запитань, запам’ятовувати
відповіді на ваші запитання і відповіді на
запитання інших учасників, ставитися до
них критично. Порівнюйте почуте з можливостями Президента, про що йшлося
в попередньому номері газети «Академія».
А потім уже складайте власний рейтинг
кандидата.
І ще раз нагадую, що метою вашого
голосування є вибір кандидата, який не
призведе до ескалації війни, а приведе
до перемоги й не допустить федералізації
й розколу країни. Це залежить від вас!
Вячеслав Медведєв
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Пам'ятаю січень 2015-го. Ми
поверталися із Водяного, був лютий мороз, на мені три рівні термо
(термобілизна. – Ред.), одяг, який
насправді не шкода, у якому зручно і який гріє, берци, каска, бронік
і жодного макіяжу. О, а ще бруду
по самісінькі вуха й шлейф із ароматів артилерії. Типовий «правосєк» перших років війни, схожий
на безпритульного з переходу.
Ми тоді зупинилися на заправці, десь уже під мирним небом,
узяти кави. Із джипа неподалік
вийшла дівчина. Довге доглянуте волосся, пухкі (наколоті) губи,
повний мейк, якесь хутро, шкіряні начищені ботфорти на підборах і квіткові парфуми. Вона на
мить зупинилася прямо переді
мною, бо я була на її шляху. Оглянула мене з ніг до голови декілька разів таким поглядом... думаю
не варто продовжувати.
У наступну хвилину я пірнула назад у нескінченний ланцюг
питань фронту, які потребували нашої уваги 24/7. І так і продовжувала бігти перед самою
собою, не забуваючи хіба що
поспати.
Але то був фронт.
Уже два роки, як я переїхала
в Київ, і потрапила в таке оточення, яке, ніби навпаки, стимулює
повертатися до свого довоєнного вигляду. Але щось пішло
не так.
Коли мене тут уперше побачили такою (одноразова акція до
новорічних свят), то спитали: «Ти
вмієш бути дівчиною?» Виявилося, ще вмію :)
Коли тобі 19 і ти на війні, важко гармонійно балансувати між
внутрішнім і зовнішнім. Бракує
мудрості й досвіду, щоб не вважати, що останнє взагалі пусте, і
не впадати в крайнощі. Першочерговим стало бажання не схибити в тих умовах і бути рівною
їм максимально. Зі зброєю, стійкістю й емоційною стриманістю
(хоча це не працює, УСІ не пережиті вчасно емоції накопичуються і потім накривають одночасно,
коли повертаєшся звідти).

Тим не менш, іноді я просила
затягнути мені бронік так, щоб талію було видно, переймалася, як
форма сидить іззаду, і під час одного з обстрілів, замість падати,
поправляла волосся під каскою,
щоб не вмирати розпатланою...
А по поверненню чекає депресія, безупинні новини про загиблих, і тобі знову не до самої себе.
Обираючи одяг або взуття, якось
за звичкою уявляєш, наскільки
зручно в них падати/повзати/бігати і т. д., але потім зупиняєшся,
бо ти в Києві, це для офісу і ти,
на хвилиночку, дівчина.
Бачила дівчат, які про це не переймаються взагалі. Бачила таких,
які дивовижно суміщають. І тими,
і тими пишаюся і поважаю, бо
є за що! І бачила таких, які шукають
баланс між жіночністю і залізними
«я»... хребтом або просто відновлюють свою жіночність після.
Тож, зрештою, що для вас
є справжня жіночність? Ніжність?
Привабливість?
Сексуальність?
Особливо в умовах війни. І наскільки це важливо насправді
в цьому контексті.

Історія другого фото від Ольги:
«Січень 2015. Республіка Міст, аеропорт ще наш.
З Пісок виїжджає бойовий покоцаний джип. Зупиняється. Виходять
два воїна в повній екіпі, брутальні,
кремезні, усе як має бути. Підходять до мене. І, різко змінюючи
суворість на добру привітну посмішку, простягають патрончики,
зав'язані стрічечкою на бантик –
це вам.
Так було мило, словами не передати. Узагалі такі подарунки
найдорожчі! У мене розтягнулася
посмішка від вуха до вуха, як у чешира, і хтось із моїх друзів вирішив
увічнити цю мить.
Дуже шкодую, що не спитала ні
позивних, ні підрозділу, нічого. Узагалі не знаю, хто це був. Але цей
момент лишиться в моїй пам'яті
на все життя».
P.S. І все-таки зброю й форму
люблю значно більше, ніж помаду й сукні, ну що ти поробиш
із тою повстанською душею».
Рубрику веде Іван Петренко

КРИВАВИЙ КАЛЕНДАР ЗИМИ
Продовжуючи тему визначних подій зими для України,
яку почали в минулому номері газети, у цей раз згадаємо
кінець січня – початок лютого.
***
10 лютого 1940 року відбувся розкол Організації українських націоналістів на ОУН
(мельниківців) та ОУН (бандерівців).
***
У новій історії лютий 2015
року відзначився активною

фазою боїв за Дебальцеве. На
початку 2015 року контактні
бої йшли в місті й околицях
із застосуванням артилерії.
А вже з кінця січня почалися
спроби танкових проривів
російських військ. 28 січня на
прорив українських позицій
рушило 40 танків російсько-

терористичних військ, за даними РНБО, близько 30 з них
були знищені ще на підходах
до наших позицій. Також, у цей
день уперше у відкритому бою
була розбита широковідома
російська приватна військова
компанія «Вагнер» – секретний
диверсійно-штурмовий
підрозділ найманців ГРУ РФ. Наступного дня точилися тяжкі
бої за Вуглегірськ. А1 лютого
відбувся обстріл «Градами»

E-mail: gazeta@dgma.donetsk.ua

міськвиконкому, 9 цивільних
осіб були поранені. Також героїчно загинув, прикриваючи групу бійців, учасник двох
чеченських воєн, командира
міжнародного миротворчого
батальйону ім. Джохара Дудаєва, бригадного генерала
Чечні Іси Мунаєва, 14 лютого
почався плановий відступу
українських сил із міста який
закінчився 18 лютого.

***
10 лютого 2015 року російськими військовими ракетами реактивної системи
залповцого вогню «Торнадо»
здійснено обстріл житлових
кварталів Краматорська і військового аеродрому поблизу
міста.Загинули17мирнихжителів,
8 військових, поранено 64 людини, серед них 5 дітей.

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

***
Трагічна смерть в автокатастрофі соліста гурту «Скрябін»
Андрія «Кузьми» Кузьменка –
2 лютого 2015 року.
***
Серед інших важливих подій
– знищення американськими військами в Сирії передових загонів
російських Сил Спеціального
Призначення («компанія Вагнера») у ніч з 7 на 8 лютого 2018 р.
Підготував Іван Петренко
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КРАМАТОРСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ
Настоящая зима! Удивительно видеть в наших краях так долго лежащий
снег. И для тех, кому опостылело сидеть
«в четырех стенах» и «соображать на
троих» с телевизором и Интернетом,
появился хороший повод провести выходной (выходные) активно.
Как вариант подвижного и интересного отдыха – катание на горных лыжах.
Вы спросите, а где у нас горы? Да тот же
Карачун хотя бы! Любители-энтузиасты
покататься смогут найти на нем склоны
на любой вкус и навык.
Такой склон туристы из турклуба
ДГМА нашли недалеко от телевышки, практически в поселке Андреевка.
Ехать туда удобнее, конечно же, на
машине. Если кто имеет такую возможность, берет с собой других. Можно
доехать и на электричке. Ехать нужно
до станции Славянск. Оттуда до склона
можно дойти за полчаса прогулочным
шагом. Благо, и по дороге есть на что
посмотреть: депо Славянска, памятник-паровоз, радующие глаз виды горы
Карачун...
Что касается самого склона, то он
достаточно хорошо подходит и для начинающих лыжников (каковых у нас
ПЕРШИЙ
КОРПУС

большинство), и для тех, кто восстанавливает навыки или хочет потренироваться перед поездкой на более серьезные склоны в настоящие горы. В общем,
для нас то, что надо.
Кататься, особенно если научился управлять своей скоростью, – это
класс! Но вот ходить после каждого
спуска наверх в горнолыжных ботинках – это хотя и очень хорошо для развития мышц на ногах, но очень уж утомительно! Поэтому сам собой возник
вопрос подъемника. И таковой был
сделан Олегом Михайловичем Шинкаренко – доцентом ДГМА (ныне на
пенсии), известным своими полезными
и интересными изобретениями.
Этой зимой вот уже три раза мы
выезжали на склон с подъемником.
Получили удовольствие все – и новички, и более опытные, и лыжники,
и сноубордисты. Подъемник также
вот уже второй год демонстрирует надежную работу, позволяя подниматься
одновременно 2–3 лыжникам.
Заинтересовало? Приходите к нам
в клуб! Если у вас нет снаряжения, оно
есть в клубе, поможем подобрать. Если
же хочется попробовать себя на других

склонах – пожалуйста. Наши туристы
из турклуба ДГМА «открыли» для себя
уже три места на Карачуне, вполне пригодных для катания. Разведан также
склон в районе Николаевки. Если еще
дальше – ездят люди в район Святогорска, в Татьяновку (там есть подъемник).
Организуются также поездки в «Харьковскую Швейцарию», узнавайте. В
общем, приходите в турклуб Академии
вечером в четверг (общежитие ДГМА
№ 2), возглавляет турклуб Борис Николаевич Харчевников, у него все узнаете
подробнее.
P.S. Прекрасная зимняя погода

УМНИКИ И УМНИЦЫ

«ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?»

не только располагает к занятиям горными лыжами, но и дает возможность поехать покататься на беговых лыжах. Наш
турклуб неоднократно организовывал
такие поездки в Брусино. К сожалению,
в настоящее время руководство Академии не дает официального разрешения
на использование для зимнего отдыха
нашего лагеря «Проминь». А жаль. Это
и помогло бы приобщить больше студентов к активному отдыху, и сделать
его насыщенней, дать возможность
заниматься таким прекрасным делом,
как туризм.
Алексей Кабацкий

ПІДСУМКИ РОКУ, ЩО ПІШОВ В ІСТОРІЮ

(Закінчення. Початок на с. 2)
ВИХОВНА, СОЦІОКУЛЬТУРНА
Й СПОРТИВНО-МАСОВА
РОБОТА
Опора на ініціативу, активну
життєву позицію, ціннісні орієнтації
студентства є основним принципом
виховної роботи Академії. Досягнення мети виховання можливе лише
за умови комплексного підходу й залучення до цієї роботи всього професорсько-викладацького
складу
Академії, адміністрації, органів студентського самоврядування та громадських об’єднань студентської молоді. Запровадження студентського

самоврядування є конкретною реалізацією громадянських прав студентів,
формування в них почуття відповідальності, уміння вирішувати соціальні, економічні та культурно-освітні
проблеми.
Для організації практичних занять
студентів розподіляють у навчальні відділення фізичного виховання,
фізичної реабілітації і спортивного
виховання та зараховують у відповідні навчальні групи. Навчальні відділення та відповідні навчальні групи
комплектуються щорічно за результатами медичного огляду студентів на
початку навчального року з урахуванням стану здоров’я, їхньої фізичної та

рухової підготовленості, спортивних
інтересів і спортивної кваліфікації.
До
навчально-тренувального
процесу з фізичного виховання включено 10 олімпійських видів спорту Діють збірні команди з футболу (чол.),
футзалу (чол.), баскетболу (чол.),
волейболу (чол.), гандболу (чол.),
черлідингу, пляжного волейболу,
легкої атлетики, настільного тенісу,
бадмінтону, пауерліфтингу, скелелазіння, важкої атлетики й шахів. На зараз
у ДДМА діючих МСМК – 1 особа,
МС – 2 особи, КМС – 9 осіб. До складу
збірних команд України входять.
У загальнокомандному заліку за
підсумками Універсіади Донецької

області серед студентів закладів вищої освіти у 2018 році ДДМА посіла
1-е місце.
Ученою радою проаналізовані
і інші напрямки роботи Академії.
Учена рада ухвалила постанову,
у якій роботу Академії, її факультетів
і кафедр у 2018 році за основними напрямами діяльності в цілому визнала
задовільною. Запропоновано намітити та здійснити роботу з усунення
недоліків, які були зазначені в ході
роботи вченої ради.
Підготував Вячеслав Медведєв

ХВИЛИНКА ПОЗИТИВУ
У лютому часто відчуваєш нестачу енергії, тисне буденність. Іноді зовсім нічого не хочеться,
з’являється емоційна спустошеність, яскраві барви тьмяніють, потроху прокидається депресія. Боротися із цим не допомагають ні солодке, ні прогулянки? Може, у вас з’явилася нестача свята? Тоді це дуже
просто виправити. Пропонуємо вам наш особистий рецепт боротьби із цими симптомами – і вам стане
краще вже через два тижні.
Увечері 11 лютого до вас у будинок
увійде диво, бо цей день – День чарівних казок на ніч. Диво тихо просочиться до кімнати й присяде поруч, на
подушку. Ти почнеш розповідати йому
казку про те, як давно й довго шукав
щастя. Диво ж буде здивовано плескати в долоні, тепло сміятися, завмирати
в потрібних місцях від жаху й притискатися до твого плеча. А закінчиться ця
казка дивним сном. Сном про те, як ти
знайшов своє щастя й диво залишилося з тобою разом на все життя. А всього лише й потрібно для цього скласти
свою, тільки свою, чарівну казку на ніч.
Якщо ти любиш ходити пішки, то
12 лютого саме твій день. У цей день
святкують День прокладання стежок.
Прокласти стежку від будинку й до того
місця, до якого зможеш дійти. Прокладати дороги довго й недешево. Прокладати стежки – легше легкого. Потрібно
йти в заданому напрямку і як найчастіше залишати сліди. Які? Хлібні крихти,
кавові зерна, цукерки й квіткові пелюстки. Можна зав'язувати на деревах
шовкові стрічки або розвішувати на них
гірлянди. І ходити, ходити, ходити по
цій стежці. Ходити ногами й на голові.
Головне, щоб не замело стежку, щоб не
заросла вона від недбалості. Можливо,
стане така стежка широкою дорогою.
Головне – налаштуватися й пройти.
14 лютого – День маленьких перевтілень. Перевтілення легко приручити, поки вони маленькі. І тоді можна
грати з ними досхочу. Стрибати перед
дзеркалом, приміряючи нові образи,
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ходити гуляти, змінюючись просто на
очах. Сьогодні ти звичайна людина,
а завтра ти можеш стати простим автобусним вікном і дивитися, як через
тебе люди милуються ранковим містом.
А все це вони, ці маленькі бісики-перетворення. А в найсумлінніших маленькі,
але горді перетворення поступово виростають до величезного акторського
таланту. І тоді вже всі будуть захоплюватися перетворенням на сцені або на
екрані.
Усі зав’язували вузлики, щоб щось
не забути, а 15 лютого їх треба зав’язати
на щастя. У День зав'язування вузликів на щастя те саме щастя можна
приманити, лише зав’язавши один вузол на всьому, що можна в'язати – на
мотузках, стрічках, носових хустинках,
шнурках, навіть подумки. Здається, що
для здобуття щастя легшого способу
не придумаєш. Тож, не пропустіть таку
можливість.
16 лютого – День пошуку запахів.
«Пахне весною», – говорите ви, виходячи на подвір'я. І шукайте на березах
бруньки, на снігу проталини й синяву
на небі. Ось що робить із нами цей чарівний, запаморочливий запах, що свідчить про швидке наближення весни.
Так давайте сьогодні шукати, із самого
ранку, його компоненти – аромат перших пролісків, флюїди нарцисів і мімоз,
свіжий дотик трави і солодкий медовий
запах весняного сонця. І неважливо,
будете ви шукати його на вулиці або
у знайомих людей, або навіть на власному одязі. Пахне весною – значить,

скоро вона наблизиться.
Чи бувало у вас таке, що ви тільки
почали про щось думати, а хтось це вже
зробив чи запропонував вам? Якщо так,
то 18 лютого – День, коли все зрозуміло без слів – саме ваш день. У цей
день ви зможете зрозуміти, що хоче
зробити людина, лише подивившись
на неї. У цей день, коли люди нічого не
помічають через зайнятість різними
справами, легко зробити їм маленький
сюрприз. Не гайте часу, зробіть приємно тим, хто це дійсно заслужив.

Ви колись замислювались, скільки існує кольорів, які ще не відкриті?
Ви можете виправити цю ситуацію.
19 лютого – День змішування різних
фарб. Відкрийте в цей день, наприклад,
апельсиново-вишневий чи будь-який
інший колір, на який тільки вистачить
у вас фантазії. У цей день можна вирішити одну з найголовніших проблем – нестачу яскравих барв, для розмальовування сірого світу навколо.
Ніяк не можете знайти гарний настрій? Можливо, його й не треба шукати, а лише потроху заманювати до нас.
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22 лютого – День приманювання
гарного настрою. Але слід пам’ятати,
що звичайні методи тут не спрацюють.
Перше, що треба зробити – відчинити
вікно й дозволити одним із останніх
зимових сонячних променів потрапити додому. У цей день треба займатися
тим, що більш за все приносить тобі
радість – малювати, співати, танцювати,
слухати музику, гуляти й ще багато чого,
що можна перераховувати годинами.
І головне, не забувай спостерігати за
тим, що тебе оточує, приманювати гарній настрій – не проста робота. Він може
з’явитися лише на декілька хвилин, тож
не проґав його.
23 лютого – День битв подушками. Хто з нас використовував у дитинстві подушку не за прямим призначенням? Напевно, кожен. А давно ви
билися подушками, шановні дорослі
люди? Зазвичай подушки лежать на ліжках, диванах і кріслах, ставно розкинувши пухке тільце, і слугують опорою для
голови або ліктя. Ще їх підкладають під
спину. Часто подушками прикрашають
інтер'єр – тоді їх засовують у красиві
чохли. Але хіба це життя? Який інтерес лежати так вічно, без руху, заради
чужої зручності? І як же радіє подушка,
коли трапляється нагода активно порухатися й витратити накопичену енергію
на веселі подушкові битви. А вже якщо
в бою подушка втратить пару пір'їнок,
то немає меж її гордості і щастю. «Салаги! – поблажливо каже вона, дивлячись на вгодованих родичів, які
уникли подушкової баталії. – Ось ми,
ветерани...» І довго ще бурмоче, згадуючи минулі бої і безбожно прибріхуючи при цьому. Так що сміливо бийтеся
подушками, доставляючи радість усім.
Тільки, без подушкоушкодження та
пускання пух-пера. Запам'ятайте, однадві пір'їнки – норма, хмара пір'я – груФото: В. Медведєв
Літературні коректори:
О. Дудченко, В. Лебединська
Верстка і комп'ютерний набір:
В. Лебединська
Над номером працювали:
В. Лебединська, К. Маркова,
Л. Патутинська, А. Капелещук

Ответы на вопросы из прошлого
номера.
Вопрос 1. В одном азиатском племени устраивают необычные дуэли
с использованием длинных перьев павлина. Признаком поражения считается
ОН. Назовите ЕГО четырёхбуквенным
словом.
Ответ: смех.
Комментарий: дуэлянты щекочут
друг друга длинными перьями – кто
первый засмеялся, тот и проиграл.
Автор: Владимир Островский,
Киев.
Вопрос 2. Уставшим матросам
с кораблей Колумба во время плавания
в Америку приходилось ДЕЛАТЬ ЭТО
прямо на палубе. Увидев, как ЭТО ДЕЛАЮТ индейцы, они переняли новшество.
Ответьте одним словом, что такое ДЕЛАТЬ ЭТО.
Ответ: спать.
Комментарий: раньше спали прямо на палубе, а затем – в гамаках.
Автор: Александр Коробейников,
Саратов.
Вопрос 3. Благодаря своим пышным усам британский композитор
Эдуард Элгар заменил британского
физика Майкла Фарадея. Специалисты
надеются, что пышные усы усложнят
ИМ работу. Назовите ИХ словом с двумя
корнями.
Ответ: фальшивомонетчики.
Комментарий: на купюре в 20 фунтов гладко выбритого Фарадея сменил
усач Элгар; его усы стали еще одним
фактором защиты банкноты от подделки, так как их сложно прорисовать.
Автор: Владимир Островский,
Киев.
Продолжаем публиковать вопросы второго этапа международного
молодежного
турнира
по игре «Что? Где? Когда?» под названием «Школьный Синхрон – Lite.
Выпуск 2.2».
Вопрос 1. В Белгороде был установлен щит с надписью «Гордость Белгорода» и дисплеем, на котором должны были показываться лучшие жители
города. Но вскоре дисплей перестал
работать, и посыл проекта сменился
на «Гордость Белгорода – каждый его
житель!». Дело в том, что после поломки
дисплей, по сути, стал ЭТИМ. Назовите
ЭТО одним словом.
Вопрос 2. В рамках одного исследования нью-йоркские учёные выпустили шестьдесят ПЕРВЫХ и чипировали сотню ВТОРЫХ. Почти за три месяца
было зафиксировано всего два случая
убийства. Назовите ПЕРВЫХ и ВТОРЫХ
словами, которые начинаются на одну
и ту же букву.
Вопрос 3. Исследования показали, что ОН даже за короткое время на
7,5 % ухудшает приток крови к мозгу.
Этим, в том числе, объясняют низкую
эффективность многих офисных сотрудников. Назовите ЕГО.
Александр Мельников,
президент Клуба
интеллектуальных игр ДГМА
ба робота, відсутність самоконтролю.
24 лютого – День смужок і цяток.
У день смужок і цяток треба одягнутися в щось смугасте, зверху начепити
що-небудь плямисте, піти до зоопарку,
поговорити там із зеброю, кивнути леопардові, віддати честь жирафу й підморгнути тигру – ось яке довге речення, яке,
якщо особливо не придивлятися, нагадує смужку, а то й пляму неправильної
форми.
Якщо вам здається, що вам не вистачить вищезазначених свят, пам’ятайте
лише одне – кожен створює свята сам.
Свята приносять яскраві барви та позитивні емоції. Ось так просто, легко
та приємно можна позбутися депресії.
Софія Павлова
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