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Студенти Академії взяли 
участь у II турі Всеукраїнсько-
го конкурсу студентських на-
укових робіт у галузі знань 
(спеціальності) «Інформацій-
ні технології», що відбувся  
27–29 березня в Хмельницько-
му національному університе-
ті. Із 77 поданих робіт було ві-
дібрано 19, серед яких і роботи 
наших студентів.

Валерій Гриценко  
(СА-18-маг) на конкурсі ви-
ступив із доповіддю на тему 
«Розробка web-додатка 
для управління розподілом 
спеціальних академічних  

стипендій» (науковий керівник 
– Людмила Нечволода, канди-
дат технічних наук, доцент ка-
федри інтелектуальних систем 
прийняття рішень). За резуль-
татами конкурсу наукова ро-
бота нашого студента здобула 
3-є місце.

Робота студентів Вадима 
Літовки (КН-17-м) й Олени Ба-
лаболко (ІТ-15-2) отримала 
диплом III ступеня. Тема робо-
ти – «Структурна оптимізація 
конструкції фрези на основі 
мультиагентного підходу» (на-
уковий керівник – Ліна Богда-
нова, кандидат технічних наук, 
доцент кафедри КІТ).

Вікторія Лебединська

6 квітня – Регіональна кон-
ференція Малої академії наук 
із науково-промислового про-
філю.

9 квітня – Обласна студент-
ська олімпіада з математики.

9–10 квітня – Міжнародна 
молодіжна науково-технічна 
конференція «Молода наука – 
роботизація і нанотехнології 
сучасного машинобудування.

13 квітня – I (обласний) 
етап Всеукраїнської студент-
ської командної олімпіади  
з програмування серед ЗВО 
Донецького регіону.

15–26 квітня – ХLI щорічна 
науково-технічна конференція 
науково-педагогічних, інже-
нерно-технічних працівників 
науково-дослідного сектору, 
аспірантів, докторантів, магі-
стрів і студентів, за участі пред-
ставників підприємств і заці-

кавлених організацій.
17–18 квітня – V Міжна-

родна науково-практична кон-
ференція «Педагогіка й сучасні 
аспекти фізичного виховання».

18 квітня – Відкрита кон-
ференція ІТ-розробників  
IT-Connect – 2019.

18–20 квітня – III Всеу-
країнська науково-технічна 
конференція «Сучасні інфор-
маційні технології, засоби авто-
матизації та електропривод».

19 квітня – Стартап-фести-
валь «Sykorsky Challenge Кра-
маторськ» для учнів старших 
класів та студентів технікумів.

23–25 квітня – ХХII Міжна-
родна науково-технічна кон-
ференція «Досягнення й про- 
блеми розвитку технологій  
і машин обробки тиском».

15 травня – Всеукраїнська 
дистанційна конференція «Ма-

тематика в технічному універ-
ситеті ХХІ сторіччя».

16 травня – Урочисте за-
сідання Наукової ради Доне-
цького наукового центру НАН 
і МОН України, приурочене до 
ХІІІ Всеукраїнського фестивалю 
науки.

3 червня – Міжнародний 
науково-технічний семінар 
«Сучасні системи управління 
верстатним обладнанням».

4–6 червня – ХVІІ Між-
народна науково-технічна 
конференція «Важке машино-
будування. Проблеми та пер-
спективи розвитку».

23–27 вересня – VII Між-
народна науково-технічна кон-
ференція «Перспективні техно-
логії, матеріали та обладнання 
в ливарному виробництві».

10–12 жовтня – І Між-
народна науково-практич-

на конференція «Стратегія  
і тактика реформ у контексті 
пост-конфліктної стабілізації 
та розвитку національної еко-
номіки».

13–14 листопада – Між-
народна науково-методична 
конференція «Сучасна освіта – 
доступність, якість, визнання».

11–12 грудня – ХVIII Між-
народна наукова конференція 
«Нейромережеві технології  
та їх застосування».

18–20 грудня – VІІ Між-
народний конкурс магістер-
ських дипломних проектів, ди-
пломних робіт і магістерських 
дисертацій студентів вищих 
навчальних закладів за спеці-
альністю «Прикладна механі-
ка» (напрям підготовки «Зва-
рювання»).

Результати наукових ро-
біт будуть надруковані у фа-
хових збірниках наукових 
праць: «Обработка материалов 
давлением», «Вісник ДДМА», 
«Научный вестник ДГМА», «На-
дійність інструменту та оптимі-
зація технологічних систем».

ШУКАТИ! ТВОРИТИ! ПЕРЕМАГАТИ!

ВІТАЮТЬ
РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ І ГАЗЕТА «АКАДЕМІЯ»

доцента кафедри ОМТ 

Абхарi Пеймана 
Бахменовича

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

відбувся 22 березня 2019 р. у ДДМА.
Науковий консультант – 

професор Алієв І.С.

ОГОЛОШЕННЯ

З метою підвищення ефективності наукової діяльності в Академії, удосконалення її орга-
нізації, пропаганди досягнень науковців, активізації участі науково-педагогічних працівників, 
студентів, магістрів та аспірантів у науковій роботі, виявлення обдарованих студентів, які ма-
ють перспективу творчого зростання, в Академії відбудуться ХIІІ Всеукраїнський фестиваль 
науки й Дні науки:

В Академії стартують Дні науки, і ми традиційно робимо огляд досягнень наших студентів, 
які посіли призові місця на різних наукових конференціях.

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

Вільчинську Олену Олексіївну, 
каштеляна гуртожитку № 1,

Коваленко Наталію Володимирівну,  
прибиральника службових

приміщень корпусу № 3, 

Лук’янчикову Валентину Миколаївну,
фахівця першої категорії НДС,

Тюрю Любов Юхимівну,
прибиральника службових

 приміщень корпусу № 2,

Федорінова Володимира Анатолійовича,
професора кафедри АММО,

Чосту Наталію Вікторівну,
доцента кафедри

 основ проектування машин.

НАЗЯВО ПОЧИНАЄ ДІЯТИ

Кор.: Пане Сергію, вас 
призначено на посаду голо-
ви Національного агент-
ства із забезпечення якості 
вищої освіти, а саме агент-
ство можна вважати ва-
шим дітищем. Із чого ви по-
чинатимете свою роботу?

С.К. Казати, що тільки 
моїм, буде неправильно. Ідею 
Національного агентства ціла 
робоча група заклала в про-
ект закону «Про вищу освіту» 
ще 2012 року. Це були важкі 
часи, із Табачником, який очо-
лив МОН у 2010 році й одразу 
вирішив провести власний 
закон «Про вищу освіту». Си-
туація була вкрай несприятли-
вою, але в листопаді 2010 року 
Києво-Могилянська академія 
висловила публічну незгоду із 

презентованим так званим мі-
ністерським законопроектом. 
Пізніше широкій громадськос-
ті через всеукраїнські акції в 
рамках «Анти-табачниківської 
кампанії» та кампанії «Проти 
деградації освіти» удалося 
його зупинити. Проблема була 
в тому, що Дмитро Табачник 
хотів запровадити в україн-
ській системі вищої освіти ро-
сійський принцип управління.

– Ідеться про так звану 
сильну владну вертикаль?

– Так, від президента Украї-
ни до міністра освіти, далі пер-
сонально до кожного ректора 
– і ніякої університетської ав-
тономії. Ми в Києво-Могилян-
ській академії вважали, що це 
забетонувало б усі стосунки 

у вищій освіті щонайменше 
років на 10. Фактично, це був 
закон, який регламентував 
численні повноваження МОН 
за рахунок обмеження й так 
ілюзорних прав закладів ви-
щої освіти. Однак в Україні по-
чалися масові протести проти 
діяльності Табачника. На цьо-
му вкрай негативному для то-
дішньої влади політичному тлі 
спеціальним рішенням уряду 
було створено робочу групу, 
що повинна була розробити 
закон про вищу освіту «від 
академічної громадськості». 
Паралельно йшла робота над 
законопроектом «від полі-
тичної опозиції». Але, фактич-
но, обидві групи працювали  
в одному концептуальному 
річищі. 

– Хто входив до цієї робо-
чої групи?

– Досить багато людей, які 
регулярно збиралися в Київ-
ській політехніці. Переважно 
це були представники від різ-
них стейкхолдерів (зацікавле-
них осіб. – Ред.): від універси-
тетів, академій наук, студентів, 
профспілок, працедавців та 
інших. Що ж до концепції 
Агентства із забезпечення 
якості вищої освіти, то ми за-
позичили цю ідею із західно-
європейської практики. Важ-
ливий принцип його роботи 
– професійна незалежність, 
зокрема від МОН. Натомість 
до 2013 року в Україні відбува-
лися протилежні процеси кон-
центрації всіх повноважень  
в одних руках. Вища атестацій-
на комісія фактично стала під-
розділом Міністерства. 

(Продовження на с.2)

Від якості вищої освіти залежить рівень економічного розвитку країни, а відтак і до-
бробут її громадян. Реформування галузі розпочалося з ухвалення влітку 2014 року за-
кону про вищу освіту, проте Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 
(НАЗЯВО) запрацювало тільки зараз. Головою агентства призначили Сергія Квіта. Чим же 
займатиметься структура, на запуск якої чекали майже 5 років?
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(Закінчення. Початок на с.1)

– І нарешті воно за-
працювало… Що будете роби-
ти? 

– Будемо займатися акреди-
тацією освітніх програм, інсти-
туційною акредитацією закладів 
вищої освіти (ЗВО), акредитаці-
єю спецрад із захисту дисерта-
цій, також акредитацією інших 
агентств, що, у свою чергу, так 
само будуть займатися акреди-
тацією. Як бачите, акредитація 
– це найбільший напрямок на-
шої роботи. А також дотриман-
ня академічної доброчесності, 
створення критеріїв якості освіт-
ньої діяльності, запровадження 
внутрішньої системи забезпе-
чення якості освіти, формуван-
ня різноманітних законодавчих 
пропозицій, створення універ-
ситетських рейтингів, підготовка 
щорічного звіту про стан вищої 
освіти в Україні згідно з головни-
ми завданнями суспільного роз-
витку тощо.

– Можете конкретизува-
ти, досвід якої саме країни зго-
дився найбільше? 

– Можливо, Великої Британії 
й континентальних європей-
ських країн, зокрема й колиш-
нього «соціалістичного табору». 
Наша мета – не лише перевірка 
освітніх програм на відповід-
ність стандартам вищої освіти, 
але також допомога в розвитку 
ЗВО, надання своєрідних кон-
салтингових послуг. Звичайно, 
йдеться про співпрацю з тими за-
кладами вищої освіти, які будуть 
зацікавлені в ній.

– Коло цих послуг уже 
відоме? 

– Передусім ми хочемо по-
вністю відмовитися від паперо-
вої роботи. Зараз це дуже забю-
рократизована система, і людям, 
які живуть у різних містах, до-
водиться по кілька разів возити 
туди-сюди валізи і «кравчучки» з 
теками паперів. 

Коли буде підходити час 
акредитації якоїсь освітньої про-
грами, ЗВО повідомлятиме нас 
про це. Справа в тому, що іноді 
програма може працювати й без 
акредитації, але тоді заклад осві-
ти видаватиме тільки власний 
сертифікат. Якщо ж університет 
хоче мати акредитацію освітньої 
програми, він про це повинен 
повідомити. Ми плануємо ство-
рити такий електронний ресурс, 
на якому цей ЗВО буде реєстру-
ватися й вносити про себе від-
повідну інформацію. Наші екс-
перти спочатку її вивчатимуть, і 
на основі цього відбуватиметься 
подальша співпраця. Далі екс-
пертна група відвідує універси-
тет, працює там за визначеною 
процедурою та формує свої ви-
сновки. Для нас важливо, щоб 
освітяни відразу відчули прак-
тичну користь і допомогу від 
агентства.

– Тобто, вам доведеться 
ще набрати потрібну кіль-
кість експертів, адже вишів  
в Україні багато? 

– Так, я б сказав, що занадто 
багато. Тому спочатку ми про-
ведемо відкриті конкурси екс-
пертів, організуємо відповідне 
навчання й сертифікацію. Робо-
ти багато. А сама акредитація ма-

тиме різні ступені: від відмінного 
до незадовільного. Також кілька 
перехідних ступенів, коли можна 
буде усунути виявлені недоліки 
чи зреагувати на одержані по-
ради. Наявність певної кількості 
освітніх програм, акредитованих 
на «відмінно», даватиме змогу в 
перспективі цьому ЗВО самому 
здійснювати таку акредитацію. 
Однак усе це буде не так просто. 
Вимоги будуть серйозними; ба-
гато з них – цілком новими. На-
приклад, наявність внутрішньої 
системи забезпечення якості 
освіти.

– Як ви плануєте співп-
рацювати з Міносвіти?

– На засадах рівноправного 
партнерства. І ця плідна співп-
раця вже є. Важливо, що Мініс-
терство має право законодавчої 
ініціативи, тому може ініціювати 
створення потрібної норматив-
ної бази. Важливо, що за Мініс-
терством залишається ліцензу-
вання. Тому ми вже узгоджуємо 
різні вимоги, щоб вони корелю-
валися з пізнішою акредитацією.

– Як фінансуватиметься 
Нацагентство, адже без гро-
шей будь-які, навіть найкращі, 
наміри можуть залишитися 
на рівні ідей?

– Сподіваюся, що з часом 
грошей буде стільки, скільки по-
трібно, а поки що ми фінансуємо-
ся лише з держбюджету. На цей 
рік закладено мінімум – тільки на 
зарплати. Ми також маємо право 
мати спецфонд, пов’язаний без-
посередньо з нашою діяльністю. 
Працюємо з донорами.

– Тобто, університети  
за акредитацію будуть пла-
тити якісь кошти?

– Так.
– Люди, із якими плануєте 

працювати, нові?
– У принципі, так. Але, як 

виявилося, у секретаріаті вже 
протягом тривалого часу також 
були оформлені на роботу якісь 
співробітники. Тобто маємо таку 
дивну ситуацію: секретаріат, що 
має обслуговувати діяльність 
Нацагентства, було створено, 
але ж саме агентство до початку 
2019 року не працювало. Тому 
мені цікаво, що робили люди, які 
працювали в секретаріаті? Якщо 
йдеться про технічних співро-
бітників, це зрозуміло: будь-яка 
юридична особа повинна мати, 
наприклад, головного бухгал-
тера чи людину, яка відповідає 
за кадри. А решта? Щойно мене 
було призначено й ми сюди при-
йшли, ці дивні люди спочатку 
пішли у відпустку, тепер вони пе-
реховуються на лікарняних.

– А люди, які почали пра-
цювати з вами, це справді ко-
манда чи ті, хто випадково 
опинився в одному човні?

– Звичайно, ідеться про 
нову команду. Насамперед це 
весь склад агентства, до якого 
ввійшли відомі фахівці, пред-
ставники різних стейкхолдерів, 
відібрані спеціально створеною 
міжнародною комісією. Усі ми 
різні, із відмінним професійним 
досвідом; нам цікаво працювати 
разом. Потім уже всім колекти-
вом було обрано голову, тобто 
мене, і чотирьох моїх заступ-
ників, які працюють на повній 
зайнятості: Івана Назарова, Ан-

дрія Бутенка, Олену Єременко 
й Наталю Стукало. У нас також 
є обраний агентством керівник 
секретаріату. Це Михайло Ви-
нницький, який був активним 
ще в робочій групі законопро-
екту «Про вищу освіту» в 2012– 
2013 роках. Нові люди поступо-
во поповнюють склад секрета-
ріату. Це справді зовсім нова й 
саме команда.

– Один із напрямків робо-
ти НАЗЯВО – створення На-
ціонального рейтингу вишів. 
Якими тут будуть критерії 
відбору?

– Поки ці критерії ще не 
сформовано, але вони не надто 
відрізнятимуться від тих, за яки-
ми рейтингують університети  
у світі. Обов’язкові компоненти, 
без яких не обійдемося й ми, – 
об’єктивні показники, пов’язані 
з навчальними досягненнями, 
випускниками, результатами 
наукової діяльності, рівень сту-
дентського самоврядування, 
наявність системи внутрішнього 
забезпечення якості, відповід-
ність заявленій місії.

– Систему внутрішнього 
забезпечення якості однією 
з перших запровадила Києво-
Могилянська академія…

– Так, вона зробила це пер-
шою. Туди належать багато ком-
понентів. Наприклад, регулярні 
онлайн-опитування студентів 
(перед кожною сесією), опиту-
вання випускників і працедавців, 
професійний розвиток викла-
дачів тощо. Насправді йдеться 
про цілий алгоритм, як універ-
ситет переглядає і покращує свої 
освітні програми, навчальні кур-
си, як дотримується принципів 
академічної доброчесності. Усе 
впирається в наявність унікаль-
ної внутрішньої культури, яка 
уможливлює такі підходи.

–  Діяльність агентства 
також пов’язують із бороть-
бою з плагіатом. Це реально 
– поставити надійний заслін 
для плагіату?

– Плагіат є одним із пору-
шень академічної доброчеснос-
ті. Це також питання внутрішньої 
академічної культури. Ефек-
тивність цієї боротьби вимірю-
ється не тим, як ловити за руку,  
а насамперед як змінювати саму 
культуру, підходи до розв’язання 
проблеми. Починати тут потріб-
но зі школи, продовжувати –  
в університетах. Приходять пер-
шокурсники – їх одразу треба 
долучати до відповідних кодек-
сів честі, вчити, що таке акаде-
мічне письмо, що таке плагіат  
і як його слід уникати.

Водночас є багато засобів, 
зокрема й технічних, як можна 
визначати плагіат. Відповідні по-
літики й процедури – і стосовно 
акредитації, і щодо академічної 
доброчесності – невдовзі буде 
сформульовано нашим агент-
ством, і вони стануть доступними 
онлайн.

– Скандали, пов’язані  
з виявленням плагіату в дис-
ертаціях, уже були. Ви переві-
рятимете наукові роботи, які 
захищено вже давно?

– Тут потрібно дати відповідь 
на низку питань: із якого часу 
приймати скарги на плагіат? Як 
їх можна буде подавати? Як саме 

ми ідентифікуватимемо плагіат? 
Важливо також, як університет 
ставиться до написання курсо-
вих і дипломних робіт своїми 
студентами. Чи дотримується 
він усіх необхідних процедур, чи 
дбає належним чином про свою 
внутрішню культуру? До речі, усі 

члени агентства, співробітники 
секретаріату й експерти, які з 
нами співпрацюватимуть, будуть 
підписувати спеціальну деклара-
цію академічної доброчесності.

– Нещодавно в Харкові 
було виїзне засідання Коміте-
ту Верховної Ради з питань 
науки й освіти, у якому ви бра-
ли участь. Зокрема на цьому 
засіданні йшлося про потре-
бу створення Національного 
електронного інформацій-
ного ресурсу зайнятості. Чи 
братиме агентство, у складі 
якого є також і роботодавці, 
участь у цьому процесі?

– Так, це дуже важливий на-
прямок, оскільки потреби ринку 
праці часто не збігаються з тією 
кількістю фахівців у різних галу-
зях, яких випускає вітчизняна 
система освіти. Працедавці, які 
входять у структуру Національ-
ного агентства, а їх у нас троє, 
дуже активні. Вони братимуть 
участь в організації освітнього 
процесу, а ми реагуватимемо на 
їхні запити й потреби. Така співп-
раця – одне з головних завдань 
НАЗЯВО.

– Про законопроект  
№ 8385, яким хочуть внести 
поправки до закону про вищу 
освіту. У цьому законопроекті 
йдеться про надання майже 
необмежених повноважень 
наглядовим радам. Якщо його 
буде ухвалено в такому вигля-
ді, чи це не нашкодить системі 
вищої освіти загалом?

– Такі пропозиції справді 
виглядають нереалістичними. 
Подібно до ідей про обмежен-
ня віку ректора. Це несерйозно. 
Поясню чому. Якщо ми хочемо, 
щоб на посаду ректора при-
ходили представники нової 

генерації, із новим мисленням, 
кращою підготовкою, знанням 
іноземних мов й управлінських 
практик, для цього нам спочатку 
треба змінити економіку вищої 
освіти. Закон, який ми маємо за-
раз, дуже прогресивний. Його 
головна концепція – усебічна 

університетська автономія, яка 
містить академічну, фінансову й 
організаційну автономію. Акаде-
мічну автономію в українських 
університетах, як і в будь-яких 
західних, уже запроваджено по-
вною мірою. І вони можуть пока-
зувати свою унікальність на рин-
ку освітніх послуг, ставати більш 
конкурентоздатними.

Проблема в тому, що наші 
ЗВО не можуть капіталізувати 
свої здобутки, тому що вони не 
мають фінансової автономії. Ака-
демічна автономія в таких умо-
вах часто сприймається не як 
відкриття нових можливостей, а 
як нові проблеми. Фінансова ав-
тономія передусім передбачає 
зміну економіки вищої освіти. 
Поважний вік значної кількості 
ректорів – не причина, а наслі-
док проблеми. Українськими 
університетами керують люди, 
які знають систему та дають раду 
важливим викликам. Якщо ми 
хочемо оновити ректорський 
корпус, потрібно не дискриміну-
вати керівників за віковою озна-
кою, а змінити саму систему, тоб-
то економіку вищої освіти.

– Це якось пов’язано  
із держзамовленням?

– Так, нам треба відмовитися 
від державного замовлення й за-
провадити базове фінансування 
для тих ЗВО, що відповідатимуть 
належним критеріям якості. Для 
тих, хто одержує базове фінансу-
вання, мають бути відкриті й інші 
джерела надходження ресурсів. 
Адже національні інтереси по-
лягають у якості випускників 
та якості наукових досліджень,  
у тому, щоб університет дійсно 
мав змогу стати господарюючим 
суб’єктом. Втручання в операцій-
ні процеси не має ніякого сенсу.

Ці економічні зміни дуже 
важливі. Наше агентство може 
допомогти їх впроваджувати, 
тому що ми будемо визначати 
критерії якості, оперувати ста-
тистикою, готувати річні звіти. 
Змінити економіку вищої освіти 
необхідно також тому, що дер-
жава має і розвивати галузь, і ви-
трачати кошти ефективно.

– А розширення повнова-
жень наглядових рад як тут 
може зарадити?

– Поки що ніяк. Наглядова 
рада у нас не може мати таких 
повноважень, як, наприклад,  
у Сполучених Штатах. Там вoard 
of trustees може будь-коли при-
йняти радикальні рішення, на-
приклад, зняти ректора й при-
значити іншу людину. Тому що 
в США наглядова рада прино-
сить в університет усі ресурси. 
А в українських університетах 
ресурси переважно державні, 
оскільки більшість закладів ви-
щої освіти, зокрема найбільш 
якісні з них, мають державну 
форму власності. На жаль, при-
ватні ЗВО поки що не складають 
їм належної конкуренції. Нагля-
дова рада не може приймати 
якихось відповідальних рішень, 
пов’язаних із коштами й майном: 
в Україні, як у пострадянській 
країні, за все персонально несе 
відповідальність ректор.

Зміна економіки вищої 
освіти, натомість, вплине на ро-
зуміння управлінського лідер-
ства: якщо в Україні воно досі 
пов’язане з харизматичними 
рисами одноосібного лідера, то 
на Заході лідерство є командним 
поняттям. Усі члени університет-
ської громади мають забезпе-
чувати лідерство в межах свого 
кола відповідальності. Тільки 
коли українські університети 
отримають фінансову самостій-
ність, коли з’явиться більше дже-
рел фінансування, ніж зараз, тоді 
наглядова рада матиме більший 
вплив. А поки що вона не може 
мати таку вагу, як на Заході, де 
все працює інакше.

– Але якщо відмовлятися 
від держзамовлення, то де 
брати ці та інші джерела фі-
нансування? 

– Тут треба розуміти, що 
відмова від держзамовлення й 
запровадження фінансової авто-
номії зовсім не означає відмови 
від державного фінансування 
вишів загалом. Мені тут най-
більше імпонує британський до-
свід. Навпаки, держава повинна 
фінансувати університети, зо-
крема в частині наукових дослі-
джень, у значно більших обсягах, 
ніж вона це робить зараз. Ідеться 
про ефективне використання 
державних коштів, заохочення 
ініціативи і самоврядності. Адже 
концептуально університетська 
автономія відповідає надзвичай-
но успішній українській політиці 
децентралізації. Поглиблення 
державно-приватного парт-
нерства, податкове заохочення 
приватних інвестицій, розвиток 
реальних ринкових стосунків,  
із виходом на міжнародну арену 
– це наше майбутнє в сенсі роз-
витку економіки вищої освіти.

Лариса Вишинська,
за матеріалами сайту

 opinionua.com 

НАЗЯВО ПОЧИНАЄ ДІЯТИ

1 квітня на 82-му року піш-
ла з життя директор бібліотеки 
Жанна Іванівна Коробка. Жанна 
Іванівна запам’яталася як відда-
на свої справі людина, чудовий 
бібліотекар і мудрий керівник.

У бібліотеці тоді ще КІІ Жан-
на Іванівна Коробка почала 
працювати у 1961 році після 
закінчення Харківського біблі-
отечного інституту. А через де-
кілька років вона вже керувала 

найбільшим підрозділом біблі-
отеки – відділом обслуговуван-
ня, що складався з трьох секто-
рів: читальний зал, абонемент, 
книгосховище; потім обіймала 
посаду заступника директора  
бібліотеки.

У 1983 році Жанна Іванівна 
стала директором бібліотеки 
КІІ–ДДМА й очолювала її 35 ро-
ків. За час роботи завдяки їй 
наша бібліотека розбудувалась 

із 200 книг до найбільшої біблі-
отеки регіону, яка йде в ногу  
із сучасністю.

Жанна Іванівна майже 60 ро-
ків свого життя присвятила бі-
бліотеці, а з нею і нашого вишу, 
тим самим виховуючи кваліфі-
кованих спеціалістів – майбут-
нього нашої країни. Ми глибоко 
цінували притаманні їй риси: 
людяність, доброту, духовність, 
справедливість, компетентність 

та відданість справі. Поєднання 
вимогливості й розуміння, умін-
ня слухати й почути знайшло 
відгук і щиру повагу в колективі 
Академії.

Співчуваємо втраті рідним  
та близьким.

Ректорат Донбаської державної 
машинобудівної академії,

профком, медіа-група «Академія»

Сергій Квіт
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СПОРТ

СТУДЕНТИ АКАДЕМІЇ – ЧЕМПІОНИ УКРАЇНИ 
 З ТХЕКВАНДО!

В АКАДЕМІЇ ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ЩЕ ОДНА ПЕРЕМОГА  
В СКАРБНИЧЦІ НАШОГО 

СПОРТСМЕНА!

ДРУГЕ МІСЦЕ  
В ЧЕМПІОНАТІ ОБЛАСТІ  

З БАСКЕТБОЛУ

У ДДМА ВІДБУЛАСЯ ПЕРШІСТЬ УКРАЇНИ  
З ЧИРЛІДИНГУ

Наші спортсмени, Андрій  
і Сергій Гарбари (ФКС-18-1), 
вдало виступили на чемпіонаті 
України з тхеквандо ВТФ, який 
відбувся в Харкові 20–24 берез-
ня. Змагання проходили у віко-
вих категоріях: юнаки, кадети, 
юніори, молодь, дорослі й у не 
олімпійській програмі «пумсе».

Майстер спорту Андрій 
Гарбар став чемпіоном у двох 
вікових категоріях у вазі до 87 
кг. Виборовши «золото» в кате-
горії «дорослі», Андрій пройшов 
відбір на чемпіонат світу, який 
відбудеться в травні у Великій 
Британії (Манчестер). Та здо-
бувши перше місце в категорії 
«молодь», наш спортсмен отри-
мав квиток на чемпіонат Євро-
пи, який проходитиме восени  
в Швеції.

За результатами всіх змагань 
Андрій Гарбар отримав звання 
кращого спортсмена чемпіонату 
України з тхеквандо ВТФ – 2019  
у розділі «Керугі» серед  
чоловіків.

У квітні Андрій візьме участь 
у змаганнях в Івано-Франківську, 
де буде відбір на світову Універ-
сіаду, яка відбудеться в липні  
в Італії.

Батько Андрія, який є тре-
нером спортсмена, – майстер 
спорту України Сергій Гарбар на 
цьому чемпіонаті здобув «золо-
то» у віковій категорії «ветерани» 
у вазі понад 87 кг. Улітку Сергій 
візьме участь у Кубку України 
серед ветеранів тхеквандо,  
який відбудеться в Миколаєві.

Вітаємо наших спортсменів!
Вікторія Лебединська

В актовому залі ДДМА  
3 квітня відбулося розширене 
засідання колегії управління 
фізичної культури та спор-
ту Донецької облдержадмі-
ністрації. Засідання колегії 
проходило саме в Академії 
не випадково – ДДМА здавна 
відома як спортивний виш,  
у нашому закладі працює відо-
кремлений підрозділ Всеукра-
їнської громадської органі-
зації «Спортивна студентська 
спілка України» у Донецькій 
області, а цього навчального 
року в Академії відкрита нова 
спеціальність «Фізичне вихо-
вання і спорт».

Ректор ДДМА Віктор Кова-
льов у своєму виступі наголо-
сив, що в Академії спортивна 

складова виховання молоді 
завжди в пріоритеті. Наші сту-

денти є переможцями й при-
зерами обласних, всеукраїн-

ських і міжнародних змагань. 
Тільки у 2018 році здобуто  
8 міжнародних нагород,  
15 – на чемпіонатах України та 
більше 30 – у змаганнях облас-
ного рівня. ДДМА котрий рік 
поспіль посідає перше місце  
в обласній Універсіаді.

Серед студентів, які навча-
ються на новій спеціальності 
«Фізичне виховання і спорт», 
уже є два майстри спорту, три 
кандидати в майстри спор-
ту, чемпіони України, Європи  
й світу. Під час навчання сту-
денти спеціальності «Фізична 
культура і спорт» на основі 
індивідуальних планів мають 
змогу поєднувати освітній 
процес зі спортивними трену-
ваннями в тих видах спорту, 

якими вони займалися перед 
вступом.

Також Віктор Ковальов за-
просив учасників засідання 
взяти участь у Міжнародній 
науково-практичній конфе-
ренції «Педагогіка й сучасні 
аспекти фізичного вихован-
ня», яку щорічно організовує 
і проводить Академія. Цього 
року конференція відбудеться  
17–18 квітня.

У рамках засідання за під-
сумками роботи ву 2018 році 
були нагороджені керівники 
органів управління фізичної 
культури та спорту, сім’ї та 
молоді міськвиконкомів, рай-
держадміністрацій, військо-
во-цивільних адміністрацій, 
об’єднаних територіальних 

громад, керівники обласних 
фізкультурно-спортивних ор-
ганізацій і товариств, спортив-
них шкіл Донецької області, 
тренери-викладачі.

Нагадаємо, департамент 
сім’ї, молоді та спорту Доне-
цької облдержадміністрації вів 
діяльність з січня 2018 року.  
З 1 березня 2019 року роз-
почали діяльність дві нові 
юридичні особи: управління 
фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації (на-
чальник – Володимир Мицик) 
та управління сім’ї, молоді та 
масових заходів національ-
но-патріотичного виховання 
облдержадміністрації (началь-
ник – Лілія Золкіна).

Вікторія Лебединська

Легкоатлет із ДДМА Ми-
кита Кадацький (СМ16-1), 
кандидат у майстри спорту,  

30 березня здобув «золото» на 
чемпіонаті України.

Чемпіонат пам'яті за-
служеного тренера України  
з метання молоту Ю. Піскунова 
традиційно проходить у Новій 
Каховці й відкриває легкоат-
летичний сезон метальників.  
На цих змаганнях було близь-
ко 80 спортсменів із п’яти  
областей.

«Я вперше виступав у ка-
тегорії «молодь» (до 23 років), 
– розповідає Микита, – тільки 
після травми. Мій результат 
– 14 м 26 см, але для почат-
ку сезону це непогано. Буду 
працювати й далі – попере-
ду ще змагання в Маріуполі, 
які відбудуться 3–4 травня,  
і Всеукраїнська універсіада –  
25–26 травня».

Вікторія Лебединська

19–20 березня в Академії 
відбувся чемпіонат Донецької 
області з баскетболу серед сту-
дентів університетів, академій 
та інститутів. У змаганні взяли 
участь команди чотирьох ви-
шів: ДДМА, ДонНМУ, ДДПУ та 
ДонНАБА.

Фінальні ігри відбулися в 
другий день змагань. У запе-
клій боротьбі перемогу отри-
мала команда ДДПУ, команда 
Академії посіла друге місце, 

третє – у ДонНМУ. Кращим 
гравцем цих змагань став сту-
дент ДДПУ Данило Маляренко.

За результатом чемпіонату 
на базі ДДПУ буде сформова-
на збірна студентська баскет-
больна команда, яка представ-
лятиме Донецьку область у 
фінальних змаганнях із баскет-
болу в рамках XIV Літньої уні-
версіади України.

Вікторія Лебединська

Цими днями ДДМА при-
ймала першість України з чирлі-
дингу, у рамках якої 25 березня  
в спортивній залі другого корпу-
су Академії відбулися Відкритий 
чемпіонат донецької області з 
чирлідингу та Першість шкільної 
ліги з чирлідингу Краматорська. 
У змаганнях узяли участь коман-
ди з Краматорська, Харкова, Дні-
пра, Києва. Усього 13 команд.

У яскравих костюмах, під 
енергійну музику хлопці та ді-
вчата танцювали в різних номі-
націях, показуючи своє почуття 
ритму, синхронність, акробатич-
ні елементи та емоційність. Зма-
гання проходили в різних ві-
кових категоріях із групових 
танців, соло, дуетів. Оцінювало 
виступ журі.

Тож переможцями змагань  
у номінаціях стали:

Jazz Dance Solo Junior 1/Minis 
– Поліна Гончарова, «Імпульс», 
Харків.

Jazz Dance Solo Junior 2/
Juniors – Анна Савойська, Клуб 
«Арена», Дніпро.

Urban Cheer Solo Junior 2/
Juniors – Вероніка Ракчеєва, ОБ-
ЛДЮСШ, Краматорськ.

Urban Cheer Solo Junior 1/
Minis – Аліна Барсук, «Імпульс», 
Харків.

Jazz Dance Double Junior 1/
Minis – Діана Говорушкіна й Діа-
на Шевцова, «Імпульс», Харків.

Cheer Dance Double Junior 
1/Minis – Олександра Зеніна й 
Поліна Базарова, ОБЛДЮСШ,  
Краматорськ.

Pom Dance Double Junior 1/
Minis – Давид Павлюк і Вікторія 

Третяк, ГО МЕГАСТАР СМ.
Urban Cheer Double Junior 2/

Juniors – Мар’яна Струк і Софія 
Кравченко, ГО МЕГАСТАР СМ.

Urban Cheer Double Seniors 
– Катерина Романова й Діана Фо-
ротинська, КДЮСШ, Київ.

Pom Dance Double Junior 2/
Juniors – Світлана Новомлинець і 
Діана Цебеняк, ГО МЕГАСТАР СМ.

Urban Cheer Double Junior 
1/Minis – Аліна Барсук і Юлія Ко-
невська, «Імпульс», Харків.

Cheer Dance Double Seniors 
– Анастасія Равікович і Юлія 
Скрипник, команда ХНПУ,  
Харків.

Cheer Dance Solo Junior 1/
Minis – Олександра Биківська, 
клуб «Арена», Дніпро.

Urban Cheer Junior 2/Juniors – 
ОБЛДЮСШ, Краматорськ.

Jazz Dance Junior 1/Minis – 
«Імпульс», Харків.

Cheerleading Solo Junior 1/
Minis – Аліна Попко, клуб «Аре-
на», Дніпро.

Cheerleading Solo Junior 
2/Juniors – Тетяна Труханова,  
ГО МЕГАСТАР СМ.

Cheerleading All Female 
Junior 2/Juniors – ОБЛДЮСШ, 
Краматорськ.

Cheerleading SL Junior 1/
Minis – ЗОШ № 23, Краматорськ.

Cheerleading Grope Stant/ 
Junior 2/Juniors – клуб «Арена», 
Дніпро.

Cheerleading SL Junior2/
Juniors – Cheerleading school № 
25, ЗОШ № 25, Краматорськ.

Pom Dance Junior 1/Minis – 
ОБЛДЮСШ, Краматорськ.

Cheer Dance Show Junior 2/
Juniors – ГО МЕГАСТАР СМ.

Pom Dance SL Junior 2/Juniors 
– ЗОШ № 16, Краматорськ.

Urban Cheer Junior 1/Minis – 
ОБЛДЮСШ, Краматорськ.

Cheer Dance Show Junior 1/
Minis – ГО МЕГАСТАР СМ.

Переможці та призери пер-
шості України з чирлідингу отри-
мали грамоти, медалі та кубки.

Вікторія Лебединська
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«ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Ответы на вопросы из про-
шлого номера.

Вопрос 1. Рассказывают, что, 
когда святого Августина спросили, 
чем Господь занимался до сотворе-
ния мира, он разгневанно ответил: 
«Создавал ад для тех, кто ДЕЛАЕТ 
ЭТО!» Ответьте, как можно точнее, 
что мы заменили словами «ДЕЛАЕТ 
ЭТО»?

Ответ: задаёт подобные  
вопросы.

Комментарий: Святой Августин 
считал подобные вопросы недо-
пустимыми, так как их порождает 
критическое мышление, а не сле-
пая вера. Автор искренне надеется,  
что за свои вопросы в ад не попадёт.

Автор: Олег Роднов, Винница.

Вопрос 2. Лидер британских 
лейбористов Джереми Корбин пред-
видел успех своей партии на парла-
ментских выборах 8 июня 2017 года. 
Закончите его каламбур «June 8 will 
be the end of ____» одним словом.

Ответ: May (Мэй).

Комментарий: выборы ослабили 
позиции главных конкурентов лей-
бористов – консерваторов во главе 
с Терезой Мэй.

Автор: Владимир Печерога, 
Киев.

Вопрос 3. Одной из самых боль-
ших проблем при реализации этого 
проекта был поиск ровного участка. 
Именно поэтому, по словам Билла 
Бра́йсона, кажется, что ТРЕТИЙ не-
много лукаво выглядывает из-за 
плеча ПЕРВОГО. Назовите и ТРЕТЬЕ-
ГО, и ПЕРВОГО.

Ответ: Томас Джефферсон, 
Джордж Вашингтон.

Комментарий: речь идёт о баре-
льефе на горе Рашмор, для создания 
которого было трудно найти участки 
ровного камня для лиц. Как раз по 
этой причине все четыре лица смо-
трят в разные стороны. Джефферсон 
– третий президент США, а Вашинг-
тон – первый.

Автор: Артём Матухно, Одесса.

Продолжаем публиковать 
лучшие вопросы с первого эта-
па синхронного турнира второй 
лиги чемпионата Украины по игре 
«Что? Где? Когда?».

Вопрос 1. По словам Евгения Ки-
селёва, от той компании «НТВ», в ко-
торой он начинал работать, сейчас 
остались лишь ОНИ. Назовите ИХ 
двумя словами.

Вопрос 2. Одним из первых ЕЁ 
появлений в синематографе счита-
ется фильм Чарли Чаплина «Имми-
грант». На иллюстрации карикату-
риста Танго Гао ОНА делает селфи. 
Назовите ЕЁ.

Вопрос 3. Один, как мы дума-
ем, хороший человек как-то сказал: 
«ИКС наоборот – это когда девушка 
вернулась, собака ожила, и я бросил 
пить». Назовите ИКС одним словом.

Александр Мельников,
президент Клуба интеллектуальных 

игр ДГМА

У ДДМА ВІДБУВСЯ ФІНАЛ ФЕСТИВАЛЮ 
СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

АНАСТАСІЯ МАРЧУК ЗДОБУЛА ПЕРЕМОГУ
 В КОНКУРСІ РЕПОРТАЖІВ

В Академії відбувся фінал Відкрито-
го молодіжного фестивалю соціальної 
реклами, ініціатором якого є Рада стар-
шокласників міста Краматорська. Мета 
фестивалю – розповісти про проблеми, 
які хвилюють молодь, і привернути  
до них увагу широкої громадськості.

Фестиваль проводиться в Крама-
торську вже вчетверте і всі ці роки 
користувався успіхом у школярів. Про 
нього знали в інших містах та іноді над-
силали свої відеороботи, тому цього 
року він переріс в обласний відкри-
тий фестиваль. Цього року географія 
учасників – Краматорськ, Маріуполь, 
Селідове, Курахове, Лиман, Дружківка, 
Покровський, Добропільский, Мангуш-
ський, Костянтинівський і Слов’янський 
райони.

Стартував фестиваль у грудні  
2018 року, за цей час молодь відзняла й 
надіслала 45 відеоробіт. Учні, учасники 
фестивалю, обрали багато різноманіт-
них тем, які турбують дітей, молодь та 
їхніх батьків. Серед них – ставлення до 
батьків, булінг, екологічні проблеми, 
проблеми безхатніх тварин та багато 
інших. Конкурсні ролики були роз-
міщенні на каналі в YouTube, де будь-

який бажаючий міг обрати претендента  
на приз глядацьких симпатій.

Журі фестивалю заздалегідь ретель-
но розглянуло відеороботи й визначи-
ло найкращі із них і переможців. Роли-
ки оцінювалися за актуальністю теми, 
позитивним характером сюжету, за-
пропонованими шляхами розв’язання 
проблеми, якістю монтажу, акторською 
роботою та звуковим оформленням.

Оскільки захід має велике на-
вчальне й соціальне значення,  
то 19 березня в ДДМА головний ре-
дактор медіа-групи «Академія» Вя-
чеслав Медведєв і редактор «Ака-
демія ТV» Сергій Денисюк провели 
для учасників «Голу правду», де роз-
повіли про найпоширеніші помил-
ки, які були допущені в конкурс-
них роботах, та що робити, щоб їм  
запобігти. 

Відкрив урочисту церемонію на-
городження Фестивалю соціальної 
реклами перший проректор ДДМА 
Анатолій Фесенко. У своїй промові 
він розповів учням про спеціальності  
й переваги навчання в нашій Академії 
та творчій розвиток студентів у напрям-
ку журналістики й взагалі перспектив 
отримання знань у технічній і журна-
лістській сферах, працюючи в медіа-
групі «Академія».

Кращі відеоролики були показані 
глядачам на урочистій церемонії на-
городження, яка відбулася 21 березня  
в актовому залі Академії. Було видно, 
що соціальна реклама, яку виконали 
школярі, зворушила всіх присутніх. 
Глядачі висловили свою думку, розпо-

віли, які роботи зворушили найбільше,  
що саме сподобалося.

Тож час перейти до оголошення 
переможців. Приз глядацьких симпатій 
(найбільша кількість лайків в YouTube) 
отримав відеоролик краматорської 
ЗОШ № 30, який піднімає тему любові 
до книги.

У номінації «Краща аніма-
ція» переможцем став Малинов-

ський НВК Покровського району.
У номінації «За підняття теми людя-

ності» – Миколаївська загальноосвітня 
школа (Покровський район).

«За актуальність теми» – Маріуполь-
ський будинок дитячої та юнацької 
творчості, Новоолександрівський НВК 
(Покровський район).

«За важливість теми» – краматор-
ська ЗОШ № 30.

«За кращу операторську роботу» – 
Бахмутський центр дітей та юнацтва.

Народний депутат Максим Єфімов 
підтримав і спонсорував фестиваль та 
організував власну номінацію «Stop. 
It's important!» (Стоп. Це важливо!). Від 
його імені нагороди вручила поміч-
ник-консультант, член журі фестива-
лю, головний редактор медіа-ресурсу 
«Восточный проект» Оксана Чернікова. 
Вона привітала учасників і підкреслила, 
що теми, які підняті у відеороликах, ма-
ють велике значення для суспільства. 
Вони виходять за вікові рамки конкур-
су й стосуються дорослих. Призи в цій 
номінації отримали: Новоолександрів-
ський навчально-виховний комплекс 
– за відеоролик «Дитяча мрія», Селі-
дівська ЗОШ № 6 – за відеоролик про 
кібербулінг, Удачненська ЗОШ I–III По-
кровського району, учні якої закликали 
цінувати своїх батьків.

Партнери й спонсори фестивалю – 
«Зірка Крама», БФ «Карітас», РЛП «Кра-
маторський», БФ «Друг», міжнародна 
організація з міграції (представництво 
в Україні) – нагородили вподобані ними 
відеороботи й подарували корисні для 
відеозйомки призи.

Головних переможців фестивалю 
нагороджували голова журі Вячеслав 

Медведєв і головний редактор медіа-
ресурсу «Восточный проект» Оксана 
Чернікова. Вячеслав Медведєв подяку-
вав Раді старшокласників міста Крама-
торська за ініціативу, а також партнерів 
і спонсорів фестивалю. Наголосив, що 
відеомистецтво з елітарного стало еле-
ментом масової культури, яке має зна-
чний вплив на наше суспільство. Тому 
вчитися й удосконалювати свої нави-
чки та передавати знання своїм товари-
шам є завданням учасників фестивалю.

Переможцем Відкритого мо-
лодіжного фестивалю соціальної 
реклами стали учні краматорської  
ЗОШ № 35 з відеороботою «Захисти ді-
тей від небезпеки».

Друге місце журі віддало 
Слов'янському районному центру ди-
тячої та юнацької творчості за роботу 
«Вимкни телефон – увімкни життя».

Третє місце розділили колективи 
Будинку творчості дітей та юнацтва  
м. Українськ («Створи добро») і крама-
торської ЗОШ № 25 («Булінг вбиває»).

Фестиваль соціальної реклами про-
ходив за підтримки управління освіти 
Краматорська, Донецького обласного 
палацу дитячої та юнацької творчості, 
медіа-групи «Академія» ДДМА, медіа-
ресурсу «Восточный проект», телекана-
лу «Донеччина-ТВ», ЦГІ «Зірка Крама», 
громадського союзу «Совість», Крама-
торського центру позашкільної роботи, 
РЛП «Краматорський», БФ «Карітас»,  
БФ «Друг», міжнародної організації  
з міграції (представництво в Україні)  
під патронатом народного депутата 
України Максима Єфімова.

Вікторія Лебединська

Уже всьоме видавництвом «Тем-
пора» проведено конкурс художньо-
го репортажу «Юний Самовидець». 
А в цьому році вихованка медіастудії 
«Радіожурналіст» ЦПР Анастасія Мар-
чук (керівник – Ірина Іванова) узяла 
участь у конкурсі дитячого художньо-
го репортажу.

У конкурсі вперше взяли участь 
школярі. Це конкурс-меморіал, що 
присвячений пам’яті Степана Чубен-
ка – 16-річного школяра із Крама-
торська, убитого бойовиками «ДНР». 
Захід спрямований на розвиток дитя-
чої творчості в напрямку художнього 
репортажу та залучення дітей до об-
говорення суспільно важливих тем.

У п’яти містах Донецької області, 
у закладах освіти, організатори про-
вели майстер-класи. Вони розповіли 
учням про конкурс та запропонува-
ли взяти в ньому участь. Темою цьо-
горічного «Юного Самовидця» було 

питання «Як вижити в школі?». Роз-
криваючи її, учасники могли висвіт-
лювати безліч проблем, з якими вони 
на власному досвіді зустрілися під час 
навчання.

У конкурсі брали участь пред-
ставники 17 областей України. Було 
надіслано майже півсотні репортажів. 
Найбільше їх було з Донецької облас-
ті. Вихованка медіастудії «Радіожурна-
ліст» Анастасія Марчук написала про 
напружені стосунки в колективі класу, 
між учнями та вчителями, про питан-
ня вибору предметів для складання 
на ЗНО.

У березні в Києві відбулося наго-
родження переможців. Перше місце 
отримала вихованка медіастудії «Раді-
ожурналіст» Анастасія Марчук, друге 
– представниця Рівненської області, 
третє місце посіла дівчинка з Лиману.

За словами Анастасії: «”Юний Са-
мовидець” став чудовою можливістю 

для школярів не тільки самостверди-
тися у творчості, але й розмірковувати 
щодо актуальних проблем шкільного 
життя, шукати шляхи їх вирішення. Бо 
те, що ми бачимо, усвідомлюємо та 
обговорюємо проблему – є першим 

кроком до її усунення. Сподіваємося, 
що нас почують!»

Ірина Іванова,
керівник медіастудії 

«Радіожурналіст» ЦВР

Переможці фестивалю  –
учні краматорської ЗОШ № 35

«Гола правда» від медіа-групи «Академія» 


