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«Почесні звання ДДМА»
За підсумками поточно-

го навчального року визна-
ні переможцями конкурсу із 
врученням дипломів у номі-
націях:

Почесний професор – 
Циганаш Віктор Євграфович, 
кандидат технічних наук, до-
цент кафедри автоматизації 
виробничих процесів

Заслужений працівник 
– Лук’янчикова Валентина 
Миколаївна, фахівець 1-ї ка-
тегорії науково-дослідного 
сектору

Заслужений викладач – 
Кінденко Микола Іванович, 

кандидат технічних наук, до-
цент кафедри основ проекту-
вання машин

Почесний доктор – Гула-
ков Сергій Володимирович, 
доктор технічних наук, про-
фесор, завідувач кафедри 
«Системи автоматизації та 
електроприводу» Приазов-
ського державного технічно-
го університету

Почесний знак Академії 
«За заслуги»

За підсумками поточного 
навчального року почесним 
знаком «За заслуги» нагоро-
джується Клименко Галина Петрівна, доктор технічних 

наук, професор, завідувач ка-
федри автоматизації вироб-
ничих процесів.

До Книги пошани 
Академії вписані 

такі співробітники:
Акімова Олена Володими-

рівна, доктор економічних 
наук, доцент, завідувач кафе-
дри обліку й аудиту

Жаріков Сергій Володи-
мирович, кандидат технічних 
наук, доцент кафедри техно-
логії і обладнання зварюваль-
ного виробництва

Турчанін Михайло Анато-
лійович, доктор хімічних наук, 
професор, проректор з науко-
вої роботи, управління розви-
тком та міжнародних зв’язків

Кравченко Валерій Іва-
нович, кандидат техніч-
них наук, доцент кафедри 
комп’ютерних інформаційних 
технологій

Холодняк Юрій Сергійо-
вич, кандидат технічних наук, 
доцент кафедри технічної  
механіки

«Донбаська державна 
машинобудівна академія – 

кращі імена»
За підсумками поточно-

го навчального року визна-
ні переможцями конкур-
су із врученням дипломів 

у наступних номінаціях:
Кращий завідувач ка-

федри – Тарасов Олександр 
Федорович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач ка-
федри комп’ютерних інфор-
маційних технологій

Кращий викладач гу-
манітарних дисциплін – 
Бившева Лада Олексійовна, 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри менеджмен-
ту; Булдикова Раїса Яківна, 
викладач МК ДДМА; Білоцер-
ковець Ірина Володимирівна, 
викладач ДТ ДДМА

Кращий викладач фунда-
ментальних дисциплін – Ко-
новалова Світлана Олексіївна, 
кандидат хімічних наук, до-
цент кафедри хімії і охорони 
праці; Карнаух Ірина Василів-
на, викладач МК ДДМА; Кова-
ленко Тетяна Іванівна, викла-
дач ДТ ДДМА

Кращий викладач про-
фесійно орієнтованих дис-
циплін – Клімченкова На-
талія Валеріївна, кандидат 
технічних наук, доцент ка-
федри електромеханічних 
систем автоматизації; Чер-
нявська Ольга Миколаївна, 
викладач МК ДДМА; Іщенко 
Оксана Вікторівна, викладач 
ДТ ДДМА

Кращий викладач еконо-
мічних дисциплін – Ровенська 
Вікторія В’ячеславівна, канди-
дат економічних наук, доцент 
кафедри економіки підпри-
ємства; Бондаренко Олена Ле-
онідівна, викладач МК ДДМА

Кращий науковець – Са-
гайда Павло Іванович, доктор 
технічних наук, доцент кафе-
дри комп’ютерних інформа-

ційних технологій
Кращий молодий науко-

вець – Бережна Олена Вале-
ріївна, доктор технічних наук, 
доцент кафедри підйомно-
транспортних машин

«Кращий винахідник 
року»

За підсумками поточного 
навчального року визначені 
кращі винахідники з нагоро-
дженням дипломами в наступ-
них номінаціях: 

Кращий винахідник року: 
диплом 1-го ступеня – 

Корчак Олена Сергіївна, док-
тор технічних наук, доцент 
кафедри комп’ютерного ди-
зайну і моделювання процесів 
і машин

диплом 2-го ступеня – Фе-
дорінов Володимир Анато-
лійович, кандидат технічних 
наук, професор кафедри авто-
матизованих металургійних 
машин і обладнання

диплом 3-го ступеня – 
Карнаух Сергій Григорович, 
кандидат технічних наук, 
доцент, завідувач кафедри 
основ проектування машин

Кращий студент
 факультету

За підсумками поточного 
навчального року визначені 
кращі студенти з нагороджен-

ням дипломами в наступних 
номінаціях:

ФМ: Кирило Ворошков, 
студент групи ПТМ-16-1

ФЕМ: Анастасія Лапченко-
ва, студентка групи ФК-16-1

ФІТО: Євген Рагузін, сту-
дент групи ОТП-18-1м

ФАМІТ: Софія Баган, сту-
дентка групи СМ-15-1

Кращий студент ДДМА
Софія Баган, студентка 

групи СМ-15-1

Кращий студент в галузі 
НДР

у номінації «Технічні на-
уки»:

диплом 1-го ступеня – 
Олена Балаболко, студентка 
групи ІТ-15-2

диплом 2-го ступеня – Со-
фія Баган, студентка групи  
СМ-15-1

диплом 3-го ступеня – Ми-
кита Кадацький, студент гру-
пи СМ-16-1

у номінації «Економічні 
науки»:

диплом 1-го ступеня – 
Олексій Мірошниченко, сту-
дент групи Ф-14-1

Кращий спортсмен 
ДДМА

Олена Мартинкова, сту-
дентка групи ФКС-18-1

Герман Хоружий, студент 
групи Мн-17-1

24 квітня відбудеться головне свято року –
 66-й день народження Академії!

У день свята відбудуться:
- урочисте засідання вченої ради ДДМА, де бу-

дуть вручені дипломи у номінаціях (музей ДДМА,  
початок – об 11.30);

- культурно-спортивне свято «День Академії» (біля вхо-
ду в 2-й корпус ДДМА, початок  – о 13.00);

- святковий концерт, де будуть вручені дипломи кра-
щим студентам, викладачам і співробітникам Академії, а та-
кож можна буде побачити найяскравіші виступи наших та-
лановитих студентів (актовий зал ДДМА, початок – о 14.00).

Не важливо, як давно ви 
були студентом. Ця зустріч 
дозволить вам знову стати 
юним, веселим і щасливим. 

Чекаємо на святі в Акаде-
мії, там, де ви вчилися, зако-
хувалися, мріяли й ділилися 
з друзями своїми планами.

У зв’язку із святами для 
студентів Академії денної 
форми навчання заняття пе-
реносяться

з 10.05.19 на 18.05.19 

за розкладом п’ятниці 
непарного тижня (/).

Святкові та вихідні дні: 
29.04, 30.04, 01.05, 09.05, 

10.05

ПІДСУМКИ ТРУДОВОГО ЗМАГАННЯ
На засіданні вченої ради ДДМА підведені підсумки трудового змагання колективів 

Академії, викладачів, співробітників і студентів. У нижче вказаних номінаціях перемож-
цями стали:

ОГОЛОШЕННЯ

КІІ–ДДМА ЧЕКАЄ НА ВАС!

УВАГА! ПЕРЕНОС ЗАНЯТЬ

Кращий студент  ФІТО:  
Євген Рагузін, ОТП-18-1м

Кращий студент ДДМА и ФАМІТ:
Софія Баган,  СМ-15-1

Кращий студент ФМ: 
Кирило Ворошков,  ПТМ-16-1

Кращий студент ФЕМ: 
Анастасія Лапченкова, ФК-16-1
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Золота медаль на ІІ Всеукраїнському 
конкурсі ЗМІ «Вища школа 2008»

Секція менеджменту  
й економіки

Керівник секції – декан фа-
культету економіки й менедж-
менту, д-р техн. наук, професор 
Євген Мироненко

І місце – Орина Ларина 
(гімназія «Інтелект», м. Друж-
ківка, тема «Формування орга-
нів місцевого самоврядування  
в Україні за період незалежнос-
ті (1991–2018 рр.) на прикладі 
селища міського типу Олексі-
єво-Дружківка Донецької об-
ласті», науковий керівник – Ва-
силенко Н.С.);

ІІ місце – Валерія Рашке-
вич (ЗОШ № 3, м. Краматорськ, 
тема «Мале підприємництво в 
Україні», науковий керівник –  
Клімік І.В.);

 

ІІІ місце – Софія Брехова  
(ЗОШ № 3, м. Краматорськ, тема 
«Конфлікт як фактор неперерв-
ного розвитку суспільства», на-
уковий керівник – Клімік І.В.); 

Сергій Єгоров (ЗОШ  
І–ІІІ ст. № 6, м. Торецьк, тема 
«Розвиток економічного аналі-
зу в Україні. Вексельний обіг як 
механізм удосконалення еко-
номічної ситуації», науковий 
керівник – Зоріна Н.Б.).

Секція електромеханічних 
систем автоматизації
Керівник секції – д-р техн. 

наук, доцент, завідуючий кафе-
дрою ЕСА Олексій Шеремет

І місце – Георгій Пе-
репелиця (ЗОШ № 22, м. 
Краматорськ, тема «Прові-
сник погоди», науковий ке-

рівник – Степанова О.В.);
ІІ місце – Федір Прокопен-

ко (ЗОШ № 22, м. Краматорськ, 
тема «Атмосферна електрика», 
науковий керівник – Беш А.М.); 

Олег Хижняк (ЗОШ № 22,  
м. Краматорськ, тема «Бойові 
роботи та використання дис-
плеїв у них», науковий керів-
ник – Степанова О.В.); 

Михайло Лобанов (ЗОШ  
№ 24, м. Краматорськ, тема  
«Використання альтернатив-
них джерел енергії», науковий 
керівник – Склярова О.В.);

ІІІ місце – Ганна Сотник 
(ЗОШ № 22, м. Краматорськ, 
тема «Віртуальна реальність: 
це добре чи погано?», науко-
вий керівник – Смоляков О.В.);

Дарина Фомовська (ЗОШ  
№ 24, м. Краматорськ, тема 

«Віртуальна реальність та її ви-
користання», науковий керів-
ник – Смоляков О.В.); 

Володимир Алдохін  
(ЗОШ № 22, м. Краматорськ, 
тема «GPS и РЛС», науковий ке-
рівник – Беш А.М.),

Олексій Дудник (ЗОШ № 22, 
м. Краматорськ, тема «Стелс-
технології та підводна ехоло-
кація», науковий керівник –  
Беш А.М.).

Секція комп’ютерних наук та 
інтелектуальних систем
Керівник секції – д-р техн. 

наук, проф. завідуючий кафе-
дрою КІТ Олександр Тарасов

І місце – Микита Малі-
новський (ЗОШ № 2, м. Крама-
торськ, тема «Керування мо-
деллю машинки через мережу 

Internet», науковий керівник 
– Міхєєнко Д.Ю.);

ІІ місце – Владислав Алту-
хов (ЗОШ № 25, м. Краматорськ, 
тема «Керування мікроконтро-
лером за допомогою Android-
пристрою», науковий керівник 
– Добряк К.С.);

Олександр Логвінов (ЗОШ 
І–ІІІ ст. № 5, м. Слов’янськ, тема 
«Розробка комп’ютерної про-
грами до психологічної мето-
дики дослідження уваги “Ко-
ректурна проба”», науковий 
керівник – Рузавін П.В.).

Секція краєзнавства,  
етнографії, історії, геології

Керівник секції – канд. по-
літ. наук, доцент, в. о. завід-
увача кафедри філософії Олек-
сандр Кваша 

І місце – Єгор Терехов 
(ЗОШ І–ІІІ ст. № 9, м. Мирно-
град, тема «Сатиричне висвіт-
лення проблем українського 
суспільства радянської доби 
на прикладі журналу “Перець”» 
(1945–1991 рр.)», науковий ке-
рівник – Штенгельський В.Л.); 

ІІ місце – Харченко Анаста-
сія (ЗОШ № 4, м. Краматорськ, 
тема «Творчість зодчого Олек-
сандра Дмитрієва в Україні», 
науковий керівник – Овсянни-
кова Н.Б.);

Назаренко Анна (ЗОШ  
№ 25, м. Краматорськ, тема 
«Дворянська родина Кор-
шунів», науковий керівник – 
Овсянникова Н.Б.);

(Закінчення на с. 3)

6 березня в Академії від-
булася ХХII регіональна конфе-
ренція Малої академії наук з на-
уково-промислового профілю. 
У заході взяли участь понад 100 
школярів із 12 міст Донецької 

області. Діти, які не змогли осо-
бисто бути присутні на конфе-
ренції, представили свої робо-
ти за допомогою відеозв'язку.

Конференцію відкрив ке-
рівник відділення МАН з на-
уково-промислового профілю, 
завідувач кафедри ТМ, профе-
сор, д-р техн. наук Сергій Кова-
левський. У своєму виступі він 
зазначив, що 22 роки поспіль 
усі кафедри ДДМА, разом із 
центром позашкільної робо-
ти та шкільними вчителями, 
ведуть таку наразі необхідну 
нашій країні роботу з вихо-
вання молодих науковців. Бо 
сьогодні для розвитку підпри-
ємств України дуже важливо 
створити молодий потенціал, 
який зможе рухати економі-
ку вперед. Наші підприємства 
вкрай потребують освічених 
компетентних фахівців для ви-
робництва. Навчанням таких 
спеціалістів і займаються ви-
кладачі нашої Академії.

Сергій Ковалевський також 
наголосив, що після конкурсу 
всі учасники отримають серти-
фікати, а дехто стане дійсним 
членом МАН. Найкращі робо-
ти МАН, такі, що мають твор-
чій підхід, увійдуть до збірки 
наукових праць Міжнародної 
молодіжної науково-технічної 
конференції «Молода наука – 
роботизація і нанотехнології 
сучасного машинобудування». 
Для когось це буде перша пу-
блікація – перших крок у сер-
йозну науку.

Робота конференції про-
довжилася за десятьма секці-
ями, де ми поспілкувалися з її 
учасниками. Ми зазирнули до 

секції «Елек-
тромеханічні 
системи ав-
томатизації» 
– найчислен-
нішої секції 
цієї конфе-
ренції. Най-
м о л о д ш и й 

учасник секції, та й конференції 
в цілому, – Назар Макаренко 
навчається в 4-му класі Біло-
кузьминівської школи, бере 
участь у МАН уже втретє. Цього 
року він представив роботу на 

тему «Автоматичний полив на 
контролері Arduino». Він роз-
робив систему, яка автоматич-
но вмикає полив за допомогою 
датчика, який стежить за показ-
никами вологості. «Мені просто 
цікаві автоматичні речі й по-
добається самому створювати 
програми, я б хотів бути про-
грамістом», – додав Назар. До 
речі, хлопець став переможцем 
у своїй секції. 

На секції «Обладнання 
й технологія зварювального 
виробництва» було не так люд-
но, але та робота, яку предста-

вив студент 
4-го курсу ДТ 
ДДМА Вла-
дислав Коро-
бов, зацікави-
ла не тільки 
журі, а й на-
ших корес-
п о н д е н т і в . 
В л а д и с л а в 

працював над темою «Аналіз 
способів з’єднання труб із полі-
мерних матеріалів». Свої дослі-
дження проводив у технікумі 
з науковим керівником. «”Ро-
дзинкою” роботи є саме дослі-
дження, яке я виконав, – розпо-
відає хлопець, – досліджуваний 
мною метод зварювання пласт-
мас широко застосований у 
виробництві, наприклад, мопе-
дів». Владислав уже цього року 
планує продовжити навчання в 
ДДМА за своєю спеціальністю.

Віолета Ігонтова, учениця 
10-го класу Слов'янської шко-
ли № 12, у секції «Машинобу-
дування» представила роботу 
« Р о з у м н и й 
будинок: ін-
телектуальні 
системи й 
датчики». «У 
своїй роботі 
я хотіла до-
нести, що 
розумний бу-

динок – це більше позитивний 
об'єкт, ніж негативний, – розпо-
відає Віолета. – Так, на перший 
погляд, такий дім може розви-
ти лінь у людини, та всім відо-
мо, що лінь – двигун прогресу.  
А на прикладі розумного бу-
динку можна розробляти при-
ватні будинки, котеджі, напри-
клад, для літніх людей, а також 
різні підприємства. Функція 
людини на таких підприємствах 
переходить від виконання фі-
зичної роботи до проектування 
та розробки роботів, які беруть 
ці функції на себе». Віолета об-
рала цю тему, бо її цікавить 
фізика й вона в подальшому 
планує вступати на факультет, 
пов'язаний саме з цією на-
укою. Дівчина розглядає кілька  
вишів для вступу, у тому числі й 
ДДМА.

Цікаві розробки були пред-
ставлені на секції «Комп’ютерні 
науки та інтелектуальні сис-
теми». Олександр Логвінов зі 
Слов'янської ЗОШ № 5 обрав 
напрямок автодослідження 
уваги. Обрав саме цю тему, тому 
що цим займаються батьки 
хлопця. «Мій тато програміст, 
і я трохи знаю програмування, 
тому й створив програму, яка 
с п р о с т и т ь 
в и р і ш е н н я 
п р о б л е м и 
д о с л і д ж е н -
ня уваги. Це 
було цікаве 
з а в д а н н я » , 
– ділиться 
враженнями 
Олександр. 
Надалі юнак хоче бути програ-
містом і зараз визначається з 
вибором міста подальшого на-
вчання.

Переможець секції 
«Комп'ютерні науки та інте-
лектуальні системи» Микита 
Маліновський, одинадцяти-
класник Краматорської школи 
№ 2, представив розробку на 
тему «Управління моделлю че-
рез Інтернет». Управління при-
строєм, який хлопець назвав 
GROCAR, здійснюється з будь-
якого комп’ютера з будь-якого 
місця земної кулі за допомогою 
Інтернету. «Моє пристосуван-
ня, якщо розвинути, можна 
використовувати практично  
в будь-яких сферах, – розпові-
дає Микита. – Наприклад, мож-
на його зменшити й використо-
вувати в роботі МНС для пошуку 
людей, наприклад під завалом, 
зв’язку з ними. Для цього ма-
шинка обладнана відеокаме-
рою, мікрофоном, динаміком і 
міні-комп'ютером RASPBERRY 
PY». Цей прилад можна засто-
сувати в будь-якому місці, де 
є Інтернет. Він може переда-

вати показни-
ки вологості, 
температури 
навколишньо-
го середови-
ща, визначати 
дистанцію до 
об'єкта. У май-
бутньому Ми-
кита має 

намір свою роботу доопрацю-
вати, оптимізувати, щоб роз-
робка споживала менше енер-
гії, зменшити завантаження на 
процесор.

Микита вже три роки є чле-
ном Малої академії наук, рані-
ше розробляв розумну тепли-
цю, розумній склад. Цього року 
збирається вступати в ДДМА на 
кафедру КIТ.

Десятикласниця Орина 
Ларіна з Дружківки виступала  
в секції «Економіка та менедж-
мент». «Ми довго з викладачем 
визначалися 
з вибором 
напрямку й 
зупинилися 
саме на цьо-
му – «Фор-
м у в а н н я 
органів міс-
цевого само-
врядування 
на прикладі селища міського 
типу Олексієво-Дружківка», – 
розповідає Орина. – Ось чому 
ця тема актуальна: на сьогодні 
інститут самоврядування зна-
ходиться на етапі перезаванта-
ження, реформа 2014 року дала 
поштовх формуванню актив-
них та дієздатних громад, і нам 
стало цікаво, як це відбувається 
в нас. В Олексієво-Дружківці 
є проблема – її ще адміністра-
тивно не віднесли до будь-
якої громади. Вивчивши тему 
й провівши аналіз, ми хочемо 
донести, що реформи діють, 
але дуже повільно і, на жаль, 
створюють багато проблем, які 
потрібно вирішувати». Дівчина 
збирається пов'язати своє май-
бутнє з дипломатією.

На секції математики була 
змога поспілкуватися з декіль-
кома учасниками. Віктор Єго-
ров, ученик 11-го класу ОШ № 6 
м. Торецьк, бере участь у МАН, 
бо його цікавить математика. 
Знання, здобуті при опрацю-
ванні теми в науковій роботі 
«Математичні методи в еконо-
мічному аналізі підприємств», 
у якій Віктор розглянув усі ме-
тоди економічного аналізу, до-
поможуть йому в майбутньому 
в навчанні за обраною спеці-
альністю. У практичній частині 
Віктор показав практичне за-
стосування цих методів на при-
кладі підприємств свого міста: 

«Я порівнюю підприємства на 
інвестиційну привабливість, 
– говорить юнак, – ці знання 
суттєво допоможуть можливим 
інвесторам».

Артем Воєводін із Торецька 
другий рік поспіль займаєть-

ся спіралями. У своїй науковій 
роботі «Алгебраїчні та синусо-
їдальні спіралі та їхня матема-
тична модель оптимальності 
в природі» він розглянув різні 
спіралі, для того щоб виявити, 
чому вони так часто використо-
вуються природою в еволюції. 
На думку Артема, його робота 
може допомогти деяким учням, 
які готуються вступати до ма-
тематичних інститутів. Обидва 
хлопці збираються вступати  
в ДДМА.

Як зазначила їхній керівник, 
раніше учні торецьких шкіл 
брали участь у МАН більше 15 
років, але через воєнні дії (за-
раз Торецьк – прифронтове 
місто) не мали змоги приїжджа-
ти до Краматорська й захища-
ли свої роботи он-лайн. Цього 
року приїхали вперше з почат-
ку війни й дуже цьому раді.

Восьмикласниця із Сівер-
ська Віталіна Шаповалова об-
рала тему «Прикладна матема-
тика в екології». «У своїй роботі 
я розглянула, чи достатньо кис-

ню виробля-
ють зелені 
насадження 
нашої шко-
ли, щоб по-
крити шкоду 
д о в к і л л ю , 
яку заподіює 
шкільна ко-
тельня».

На секції «Краєзнавство, 
етнографія, історія» Анна На-
заренко Краматорської школи  
№ 25 розповіла про дворян-
ську родину Коршунів. «Це 
наші земляки, люди, які зроби-
ли великий внесок у розвиток  
в Україні науки, економіки та 
культури, – розповіла дівчи-
на. – Мені дуже цікаво дізна-
ватися більше про наше місто, 
його історію, 
людей». На 
думку Анни, 
участь у МАН 
– це насампе-
ред самороз-
виток, нова 
інформація, 
з н а й о м с т в а 

з видатними людьми та краєз-
навцями.

Цікаво було й на секції 
«Хімія і екологія». Єлизавета 
Шевченко з Дружківки пред-
ставила роботу на тему «Дослі-
дження складу та властивостей 
глини новорайського родовища  
м. Дружківка з метою вико-
ристання її в косметиці». Ці до-
слідження дівчина проводила 
на базі компанії «ВЕСКО», де 
працюють її батьки. «Мені дуже 
близька ця тема, – ділиться 
враженнями Єлизавета. – І вза-
галі косметологія – це моє хобі: 
удома я сама роблю креми й 
маски і в майбутньому хотіла 

б зайнятися 
м е д и ц и н о ю , 
може, навіть, 
косметологі-
єю». Глину, яку 
д о с л і д ж у в а -
ла учасниця, 
можна засто-
совувати в до-
машніх умовах 
у якості масок 

для обличчя й тіла, у якості 
мила – воно буде загоювати 
ранки.

Секція «Українська філоло-
гія» вразила глибиною сприй-
няття школярами української 
літератури. Ольга Кириченко, 
учениця 11-го класу Добро-
пільської школи НВК № 4, дослі-
джувала еволюцію свідомості 
людини, яка побувала в зоні 
воєнного конфлікту, напри-
кладі повісті  
О . Д о в ж е н - 
ка «Україна в 
огні» та рома-
ну С. Жадана 
« І н т е р н а т » . 
« П р о ч и т а в -
ши саме цю 
книгу (С. 
Жадана «Ін-
тернат». – Прим. ред.), я за-
хотіла донести людям те, що 
зрозуміла сама, – письменники  
в усі часи намагалися донести 
своє бачення війни, що це не  
є нормально, це дуже страшно. 
Разом із головними героями 
я пережила всі події і зрозу-
міла: війна – це, перш за все, 
трагедія людини», – зазначила  
Ольга.

Ще безліч дивовижних 
робіт було представлено цьо-
го року на конференції МАН.  
З кожним роком наші юні на-
уковці вражають своїми ро-
ботами професорів Академії, 
і тому ми сподіваємося, що 
їхня жага до знань не згасне 
й вони будуть продовжувати 
й надалі дивувати нас своїми  
досягненнями.

Вікторія Лебединська

МАН – КРОК У ЗАХОПЛЮЮЧИЙ СВІТ НАУКИ

ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ РОБІТ ЧЛЕНІВ  
МАН У 2017–2018 Н.Р.
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СПЕЦІАЛЬНОСТІ ДДМА 
ПРОХОДЯТЬ АКРЕДИТАЦІЮ

НАШІ ВЧЕНІ – У ЕКСПЕРТНІЙ 
РАДІ МОН

МАЙБУТНЄ МІСЦЕ РОБОТИ
 ВЖЕ СЬОГОДНІ

Міністерство освіти і науки України 
щорічно проводить конкурс наукових до-
сліджень і науково-технічних (експери-
ментальних) розробок, фінансування яких 
здійснюватиметься за кошти загального 
фонду державного бюджету. Експертне 
забезпечення проведення конкурсів на-
укових досліджень і науково-технічних 
(експериментальних) розробок, виконав-
цями яких стануть заклади вищої освіти та 
наукові установи МОН, покладено на На-
укову раду та Експертну раду МОН.

Оскільки в січні 2019 року закінчився 
термін дії Наукової ради МОН, було ого-
лошено конкурс претендентів для участі 
у якості експертів на наступний строк по-
вноважень Наукової ради. Для забезпе-
чення проведення якісної експертизи про-
ектів наукових робіт та науково-технічних 
(експериментальних) розробок молодих 
учених за напрямами, затвердженими на-
казом Міністерства освіти і науки України, 
оголошено також додатковий конкурсний 
відбір експертів до складу секцій за фахо-
вими напрямами Експертної ради МОН.

Відповідно до наказу Міністерства 
освіти і науки України від 09.07.2018 № 740 

«Про оновлення персонального складу 
секцій за фаховими напрямами Наукової 
ради МОН та часткового набору до пер-
сонального складу секцій за фаховими на-
прямами Експертної ради МОН» проведе-
но конкурсний відбір експертів до складу 
секцій за фаховими напрямами Наукової 
ради МОН. Членами робочої групи з про-
ведення конкурсного відбору було прове-
дено рейтингування анкет кандидатів. 

За результатами конкурсу від нашої 
Академії відбір до складу Експертної ради 
пройшли такі вчені:

- секція 2 «Інформатика та кібернети-
ка» – Ковалевський Сергій Вадимович

- секція 3 «Загальна фізика» – Тулупен-
ко Віктор Миколайович

- секція 11 «Машинобудування» – Кова-
льов Віктор Дмитрович

- секція 16 «Хімія» – Турчанін Михайло 
Анатолійович

- секція 17 «Економіка» – Рєкова Ната-
лія Юріївна

Редакція вітає новообраних експертів  
і бажає їм наснаги у їх серйозній та важли-
вій роботі.

Олексій Кабацький

17 квітня в другому корпусі ДДМА 
пройшов щорічний «Ярмарок вакансій», 
під егідою Краматорського міського цен-
тру зайнятості. Ярмарок відвідало бага-
то студентів. Захід проводиться з метою 
допомогти старшокурсникам обрати 

майбутнє місце роботи. Для цього пред-
ставники різних компаній охоче розпо-
відають про вакансії та навички, які най-

більш цінуються на їхніх підприємствах.
На ярмарку свої підприємства презен-

тували представники ПрАТ НКМЗ, Крама-
торського заводу металевих конструкцій, 
СКМЗ, Краматорського феросплавного за-
воду, КМПЗ, ПАТ КЗВВ, заводу «ДОНМЕТ»,  

а також Укрпошти, Ощадбан-
ку, Обласного центру екс-
треної медичної допомоги та 
медицини катастроф, Крама-
торського місцевого центру з 
надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги, Пові-
тряних сил ЗСУ, QUARTSOFT 
та інших. Кожен стіл був ото-
чений студентами, які уважно 
слухали представників. 

Ярмарком зацікавилися 
не тільки старшокурсники, 
а й студенти першого курсу. 
Можливо, тому що вже тур-
буються щодо майбутнього 
працевлаштування. А можли-

во, через солодощі, якими пригощали всіх 
охочих.

Ксенія Єрмакова

Як відомо, один раз на п’ять ро-
ків кожна спеціальність повинна 
проходити державну акредитацію. 
Це досить важливий і відповідаль-
ний етап у житті кожного ЗВО. Насам-
перед, він забезпечує підвищення 
якості освіти на кафедрах, які її нада-
ють. Адже необхідно заздалегідь ще 
раз перевірити рівень навчального  
й методичного забезпечення, згада-
ти здобутки в науці та інше.

Акредитація розпочалася  
9 квітня, а першими її проходили 
освітньо-професійної програми 
(спеціальності) «Металургія» (кафе-
дри ОМТ, ТОЛВ) і «Галузеве маши-
нобудування» (кафедри КМСІТ, ПТМ, 
АММіО), за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти.

Акредитацію спеціальності «Ме-
талургія» виконували експерти Ва-
лерій Хричиков, доктор технічних 
наук, професор, завідувач кафедри 

ливарного виробництва Національ-
ної металургійної академії України, 
і Тетяна Лисенко, доктор технічних 
наук, професор, завідувач кафедри 
технології та управління ливарними 
процесами Одеського національно-
го політехнічного університету. 

До складу експертної комісії  
з акредитації спеціальності «Галу-
зеве машинобудування» увійшли 
Наталія Фідровська, голова комісії, 
доктор технічних наук, професор 
кафедри будівельних і дорожніх ма-
шин ім. А.М. Холодова Харківського 
національного автодорожнього уні-
верситету, і Вільям Залога, доктор 
технічних наук, професор, завідувач 
кафедри технології машинобудуван-
ня, верстатів та інструментів Сум-
ського державного університету. 

Комісії перевірили рівень викладан-
ня на кафедрах, виявили фактичні 
показники забезпечення освітньої 
діяльності та встановили їхню від-
повідність вимогам керівних доку-
ментів, а студенти склали перед ко-
місіями ККР. Ознайомилися також із 
лабораторіями базових кафедр у дії. 
У підсумку перевірки комісії конста-
тували необхідний рівень відповід-
но встановле-
ним вимогам.

Ми поспіл-
кувалися зі 
спеціалістами 
акредитацій-
них комісій, 
які не вперше 
приїжджають 
до ДДМА в на-
укових спра-
вах. 

Тетяна Лисенко відзначила, що 
при кожному відвідуванні вона ба-
чить зміни, як у навчальній, так і в 
науковій роботі. Також відзначила 
хорошу підготовку студентів. Голова 
комісії Валерій Хричиков зазначив, 
що, незважаючи на непрості умови, 
у яких знаходяться виші Донеччини, 
колективу ДДМА вдається зберег-
ти необхідний професорсько-ви-
кладацький склад, а також рівень 
наукових розробок. Адже тільки 
збережений склад науковців змо-
же забезпечити підготовку фахівців  
у металургії, яких так гостро потре-
бує промисловість України.

Розмова зі спеціалістами, які 
акредитували спеціальність «Галу-
зеве машинобудування», стосува-
лася шляхів розвитку вищої освіти. 

Обидва експерти зазначили належ-
ний рівень технічної освіти в ДДМА  
й те, що великі підприємства Крама-
торська забезпечують високу прак-
тичну підготовку студентів. Голова 
комісії, професор Наталія Фідров-
ська підкреслила, що студентам Ака-
демії поталанило в тому, що вони 
навчаються в місті, де можна про-
йти виробничу практику на діючих 

всесвітньовідомих підприємствах.  
А професор Вільям Залога відзначив 
високий рівень наукової роботи на 
кафедрах, де відбувалася акредита-
ція. Він добре знає наукові розробки 
кафедр Академії і не раз виступав 
рецензентом наукових робіт. І навіть 
сьогодні його попросили прорецен-
зувати два автореферати молодих 
науковців кафедри КМСІТ. Вільям 
Залога відзначив і той факт, що на 
технічних спеціальностях ДДМА до-
статньо високий рівень навчання 
за інформаційними предметами, як 
запорука підготовки фахівців для су-
часного виробництва.

Звичайно, розмова торкнулася  
і перспектив становлення моло-
ді. На жаль, і в Харкові, і в Сумах,  
та і в інших містах є така ж проблема, 
як і в Краматорську – для отримання 
освіти молодь обирає закордонні 
виші. Хоча технічну освіту, на наш 
погляд і погляд експертів, які знають 
рівень підготовки з технічних спеці-
альностей вишів ближнього зарубіж-
жя, краще отримати в Україні. Тільки  
з підвищенням рівня життя молоді 
люди почнуть цінувати те, що отри-
мують освіту в Україні. А професор-
сько-викладацький склад, як показа-
ли акредитації, зможе надати молоді 
якісну освіту.

Вячеслав Медведєв

МАН – КРОК У ЗАХОПЛЮЮЧИЙ СВІТ НАУКИ
(Закінчення. Початок на с. 2)

ІІІ місце – Олег Карпенко 
(ЗОШ № 5, м. Слов’янськ, тема 
«Особливості революційних 
процесів на Донбасі на завер-
шальному етапі Української ре-
волюції 1917–1921 рр.», науко-
вий керівник – Лістрова І.С.);

Дмитро Рябошапка (Андрі-
ївська ЗОШ І–ІІІ ст. Краматор-
ської міської ради Донецької 
області, тема «Характер залу-
чення й використання інозем-
ного капіталу в підросійській 
Україні на початку ХХ ст. як 
показник особливостей її істо-
ричного розвитку (на прикладі 
донецько-придніпровського 
регіону)», науковий керівник – 
Шевченко О.М.).

Секція обладнання й 
технологій зварювального 

виробництва
Керівник секції – завідуюча 

кафедрою ОіТЗВ, д-р техн. наук, 
професор Наталія Макаренко

І місце – Владислав Ко-
робов (ДТ ДДМА, м. Друж-
ківка, тема «Аналіз способів 
з’єднання труб з полімерних 
матеріалів», науковий керівник 
– Безродний В.Л.);

ІІ місце – Андрій Халюта 
(ДТ ДДМА, м. Дружківка, тема 

«Особливості раструбного тер-
мічного зварювання пластико-
вих труб», науковий керівник 
– Бережний С.О.);

ІІІ місце – Назарій Філимо-
нов (ЗОШ № 12, м. Краматорськ, 
тема «Розвиток автоматизації 
та застосування її у зварюваль-
ному виробництві», науковий 
керівник – Голуб Д.М.).

Секція математики
Керівник секції – завідуюча 

кафедрою ВМ, д-р педагог. 
наук, проф. Катерина Власенко 

І місце – Віктор Єгоров 
(ЗОШ І–ІІІ ст. № 6, м. Торецьк, 
тема «Математичні методи в 
економічному аналізі підпри-
ємств», науковий керівник – 
Зоріна Н.Б.);

ІІ місце – Ілля Шумаєв 
(Андріївська ЗОШ І–ІІІ ст. Кра-
маторської міської ради До-
нецької області, тема «Мате-
матичне моделювання задач 
оптимізації», науковий керів-
ник – Колесников С.О.);

Артем Воєводін (ЗОШ  
І–ІІІ ст. № 6, м. Торецьк, тема 
«Алгебраїчні та синусої-
дальні спіралі – математич-
на модель оптимальності в 
природі», науковий керівник –  
Браженко Н.В.);

ІІІ місце – Ліна Номер 

(Андріївська ЗОШ І–ІІІ ст. Кра-
маторської міської ради До-
нецької області, тема «Аналі-
тичні та геометричні методи 
розв’язування задач із пара-
метрами», науковий керівник 
– Колєсніков С.О.);

Віталіна Шаповала (Сівер-
ський ЗЗСО І–ІІІ ступенів № 1 
Сіверської міської ради Доне-
цької області, тема «Прикладна 
математика в екології»,  науко-
вий керівник – Іванова Н.С.);

Данило Кириленко (ЗОШ 
І–ІІІ № 26, м. Краматорськ, тема 
«Рівняння з параметром», нау-
ковий керівник – Летенко Т.М.).

Секція машинобудівна
Керівник секції – завідувач 

кафедри ТМ, д-р техн. наук, 
професор Сергій Ковалев-
ський

І місце – Дмитро Митчик 
(ЗОШ № 1, м. Слов’янськ, тема 
«Комп’ютерне моделювання 
нарізання зубців циліндрич-
них зубчастих коліс та їх заче-
плення», науковий керівник –  
Чоста Н.В.).

ІІ місце – Тетяна Євстафій 
(ЗОШ № 1, м. Слов’янськ, тема 
«Ручна ковка», наукові керівни-
ки – Литвиненко Т.В., Пиц Я.Є.);

ІІІ місце – Софія Юши-
на (ЗОШ № 1, м. Слов’янськ, 

тема «Методика виміру мак-
симальної швидкості рухомих 
частин високошвидкісних 
машин», науковий керівник –  
Карнаух С.Г.);

Віолета Ігонтова (ЗОШ  
№ 12, м. Слов’янськ, тема «Ро-
зумний дім. Інтелектуальні 
системи. Датчики», наукові ке-
рівники – Ковалевський С.В., 
Петренко Г.Ю.).

Секція української філології
Керівник секції – завідувач 

кафедри мовної підготовки, 
канд. філол. наук Євген Коро-
тенко

І місце – Ольга Киричен-
ко (ЗОШ І–ІІІ ступенів № 4,  
м. Слов’янськ, тема «Еволюція 
свідомості людини, яка побу-
вала в зоні воєнного конфлік-
ту (за кіноповістю О.Довженка 
«Україна в огні» та романом 
С.Жадана «Інтернат»)», науко-
вий керівник – Кулініч О.Б.);

ІІ місце – Ганна Камінська 
(ЗОШ І–ІІІ ст. № 7, м. Покровськ, 
тема «Використання колірної 
лексики у творчості Любові 
Чорної», наукові керівники – 
Гончарова Г.Б., Бойко Т.Я.);

Ілля Логовічов (КУГ,  
м. Краматорськ, тема «Космо-
гонічні й біблійні слова-сим-
воли у творах Г.С. Сковороди  

й Б.І. Антонича», науковий ке-
рівник – Мельник І.Р.);

ІІІ місце – Катерина 
Григор’єва (ЗОШ І–ІІІ ступенів 
№ 2, м. Костянтинівка, тема 
«Місце фразеології в сучасній 
українській мові та в спілкуван-
ні», науковий керівник – Кочер-
гіна О.М.);

Анастасія Остапчук (КУГ,  
м. Краматорськ, тема «Жіночий 
часопростір у романі Дзвінки 
Матіяш «Реквієм для листо-
паду», науковий керівник –  
Мельник І.Р.);

Ганна Геніна (ЗОШ І–ІІІ сту-
пенів № 4, м. Слов’янськ, тема 
«Антивоєнна лірика крізь при-
зму діяльності президента 
Лінкольна у творчості Волта 
Вітмена», науковий керівник – 
Бавикіна Л.Д.).

Секція фізики й астрономії
Керівник секції – завідувач 

кафедри фізики, д-р фіз.-мат. 
наук, професор Віктор Тулу-
пенко

Підсекція «Фізика»
І місце – Олексій Мартин-

цов; 
ІІ місце – Олександра Задо-

рожня (Андріївська ЗОШ Кра-
маторської міської ради, тема 
«Ефект Допплера», науковий 
керівник – Колесников С.О.).

Підсекція «Астрономія»
І місце – Світлана Решет-

няк (ЗОШ І–ІІІ ст. № 3, м. Кра-
маторськ, тема «Загадкові 
квазари», науковий керівник 
– Беззадікова Л.Д.);

ІІ місце – Ілона Штарк (ЗОШ 
І–ІІІ ст. № 3, м. Краматорськ, 
тема «Зовнішня та внутрішня 
будова Сонця», науковий ке-
рівник – Беззадікова Л.Д.).

Секція хімії та екології
Керівник секції – завідувач 

кафедри ХІОП, канд. хім. наук, 
професор Анатолій Авдєєнко

І місце – Єлизавета Шев-
ченко (Гімназія «Інтелект»,  
м. Дружківка, тема «Досліджен-
ня складу та властивостей гли-
ни Новорайського родовища 
м. Дружківка з метою викорис-
тання в косметиці», науковий 
керівник – Артемова Л.М.);

ІІ місце – Софія Бєлкова 
(Малинівська ЗОШ І–ІІІ ст. По-
кровської райради Донецької 
області, тема «Хімічний склад 
ґрунту», науковий керівник – 
Міщенко Л.В.);

ІІІ місце – Вікторія Філіп-
пова (ЗОШ І–ІІІ ст. № 5, м. Кос-
тянтинівка, тема «Дослідження 
якості меду та його вплив на 
здоров’я людини», науковий 
керівник –  Бутенко О.П.).
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13 апреля Донбасская госу-
дарственная машиностроитель-
ная академия силами кафедры 
интеллектуальных систем при-
нятия решений вновь (пятый 
год подряд) принимала участ-
ников областной студенческой 
олимпиады по программиро-
ванию. К традиционным осо-
бенностям этого состязания, 
являющегося одновремен-
но 1/8 финала студенческого 
первенства мира ACM-ICPC, 
относятся обязательное ко-
мандное участие (3 человека) и 
автоматическая online-проверка 
решенных заданий. Причем, за-
дача считается решенной только  
в случае успешного прохожде-
ния программой всех (до 100) 
контрольных тестов, что требует 
от студентов глубоких знаний не 
только в области алгоритмиза-
ции, но и нюансов разных вер-
сий языков программирования.

Донецкая область была 
представлена рекордным чис-
лом участников за последние 
годы: 46 команд из 15 учебных 
заведений восьми городов об-
ласти (год назад было 28 команд 
из десяти учебных заведений). 
При этом 30 команд (90 человек) 
решали задачи непосредствен-
но на ИВЦ ДГМА, а 16 участво-
вали удаленно по сети Интернет  
(9 команд – в Мариуполе, 7 – в По-
кровске). Приятно, что абсолют-
но все участники необходимый 
минимум преодолели, «с нулем» 
не ушел никто, и только 10 ко-
манд ограничились решением 
первой, самой простой, задачи.

Интригу борьбе за чемпи-
онство придавало отсутствие 
лучшей команды прошлых 
лет «DSEA:Heroes of Code and 
Magic». Первое место по об-
ласти (6 решенных задач) 
заняла команда «DonNTU_
CSTF_United» (ДонНТУ, г. По-
кровск). На позициях 2–12 раз-
местились команды с пятью 
решенными задачами, и места 
между ними распределялись 
с учетом «штрафных баллов» 
(времени сдачи каждой задачи 
и числа ошибочных попыток). 
Дипломы за второе место по 
области получили команды 
«DSEA:ABCcode» (Андрей Ага-
кин, Артем Федченко, Владислав 
Гераськин, ИСТ-18-маг ДГМА) 
и «сSCNAU:SAS» (призер фина-
ла всеукраинской олимпиады 
в категории «Техникумы и кол-
леджи» 2018 года). Дипломы 

за третьи места по области 
получили команды ДГМА 
«DSEA:Matrix» (София Баган, Олег 
Стульнев, Олег Сигида, СМ-15), 
«DSEA:MrMissDGMA» (Вице-мисс 
ДГМА-2016 Алина Никитенко, 
СМ-15, Мисс ДГМА-2018 Анна 
Кравец, ИСТ-17, Мистер ДГМА-
2018 Никита Попутько, ИТ-16) 
и «DSEA:KIT» (Елена Балаболко, 
Игорь Юцык, Ярослав Копец-
кий, ИТ-15). Следует заметить, 
что в рейтинговой таблице 
олимпиады студенты ДГМА заня-
ли 9 мест из первых 12 (19 студен-
тов специальности «Системный 
анализ», 4 – «Информационные 
системы и технологии», 4 – 
«Компьютерные на-
уки»), что еще раз под-
тверждает высокий 
уровень подготовки 
наших программистов. 
Подготовка команд, 
ставших призерами 
ДГМА («DSEA:ABCcode», 
« D S E A : M a t r i x » , 
«DSEA:MrMissDGMA»), 
шла под руководством 
Мельникова Алек-
сандра Юрьевича, кафедра 
интеллектуальных систем при-
нятия решений.

Среди колледжей и тех-
никумов лучшими стали 
«cSCNAU:SAS» (Славянский кол-
ледж НАУ) – 1-е место, «cBCTI:Do-
diez» (Бахмутский колледж тран-
спортной инфраструктуры) – 2-е 
место, «cDTSDSEA:IT_Alliance» 
(Дружковский техникум ДГМА) – 
3-е место.

Серьёзная борьба разго-
релась в отдельном 
школьном зачете. Одно-
временно две команды 
претендовали на по-
беду, сдавая работы на 
уровне «бронзовых» 
призеров студен-
ческой категории – 
«sLECGS:BYTE» (учебный 
комплекс «Гимназия-
Школа», г. Лиман) и 
«sKCSN35AVMS:Schools» 

(ООШ № 35, г. Краматорск). 
Буквально за полчаса до 
окончания олимпиады побе-
ду одержали краматорчане. 
Дипломы за 3-е место получили 
«sKGP_Millennium_Falcon» (гим-
назия «Престиж», г. Курахово) 
и «sKCSN35AVMS:PI_ENCLAVE» 
(ООШ № 35, г. Краматорск). Еще 
две краматорских школьных 
команды (ООШ № 8 и ООШ  
№ 22) полны решимости улуч-
шить свои результаты в следую-
щем году.

Также, традиционно, участ-
ники были награждены гра-
мотами в «неофициальных» 
номинациях. «За волю к по-
беде» отмечена команда 
«DSEA:BooleanTrue», на послед-
них минутах отправившая пра-
вильное решение и вошедшая 
в десятку лучших. Команда 
«cSCNAU:SAS» получила гра-

моту «За скорость мышления» 
– ей понадобилась всего ми-
нута, чтобы решить первую 
задачу. «За настойчивость» 
– «DSEA:Academics» – за 24 
попытки сдать решение одной 
задачи. «За чистоту кода» – 
«DSEA:ABCcode», которая сдала 
4 задачи с первой попытки. «За 
красоту и очарование» – коман-
да девушек «DSEA:Cyberspace» 
(также в десятке лучших). «За луч-
ший дебют» – «DSEA:Overmind» 
(среди всех новичков) и 
«DSEA:ThisDot» (среди студентов 
набора 2018 года).

Самой «олимпийской» сту-
денческой группой признана 

СМ-16-1, которая была пред-
ставлена на олимпиаде тремя 
командами – «DSEA:Overmind», 
«DSEA:Cyberspace» и 
«DSEA:BooleanTrue» (все три – в 
десятке лучших).

Генеральным спонсором 
олимпиады вновь стала ве-
дущая ИТ-компания региона  
«IT 2.0». Руководство компании 
в лице генерального директора 
Владимира Щербинина поддер-
живает проведение олимпиады 
в ДГМА с самого начала, можно 
сказать, стоит у истоков олим-
пиадного движения нашего 
вуза по программированию. 
Ежегодно все победители на-
граждаются ценными призами,  
а все участники – дизайнер-
скими сертификатами. Поли-
тика компании – поддержка 
и раскрытие потенциальных 
возможностей молодого по-
коления, их умений и стремле-
ний. И олимпиадой реализация 
этой политики не заканчива-
ется. Наши студенты проходят 
практику и стажировку на базе  
«IT 2.0», а специалисты компании 
принимают активное участие  
в дипломировании. Надеемся, 
что плодотворное сотрудниче-
ство с ООО «IT 2.0» продолжится 
и в будущем году и выйдет на 
новый качественный уровень.

Благодаря поддержке спон-
сора мероприятие было прове-
дено на высоком качественном 
и профессиональном уровне. 
Отдельно можно отметить ак-
тивное участие в организации 
и проведении олимпиады Шев-
ченко Н.Ю., Гудковой Е.Ю.  
и других сотрудников кафедры 
интеллектуальных систем при-
нятия решений ДГМА.

Александр Мельников

9 квітня в ДДМА відбулася 
Обласна студентська олімпі-
ада з математики. Зазначимо, 
що олімпіада в нашій Академії 
проводиться вже вдруге. Цьо-
го року змагатися в матема-
тичній кмітливості приїхали 18 
студентів із п'яти вишів: ДДМА, 
ДДПУ (Слов'янськ), ДонНМУ 
(Покровськ), ПДТУ (Маріуполь) 
та ДонНАБА. 

Відкрила олімпіаду завід-

увач кафедри вищої математи-
ки, д-р пед. наук, професор Ка-
терина Власенко, яка побажала 
всім учасникам перемоги, бути 
толерантними один до одно-
го та використовувати лише 
«свою голову».

З вітальним словом висту-
пили проректор з наукової ро-
боти, управління розвитком та 
міжнародних зв’язків Михайло 
Турчанін і представники Інсти-

туту прикладної математики  
і механіки НАН України, які до-
повіли про свою установу.

Студентам на виконання 
завдання відводилося три го-
дини. Конкурсний білет скла-
дався із шести завдань. За ре-
зультатами олімпіади 1-е місце 
посів студент ДДМА Олек-
сандр Сокольський (СА-16-1),  
2-е місце – Андрій Шапошні-
ков (ДДМА, СА-16-1), 3-є місце 

– Олександр Жабко (ДонНТУ). 
Також відзначили студента 
ДонНТУ Михайла Рогозу.

Нагороди вручала депутат 
Краматорської міської ради 
Олена Шорнікова. Переможці 
та представники вишів отри-
мали подарунки від Крама-
торської міської ради, фірми  
3D Farm та NKMZ.

Вікторія Лебединська

РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ СТУДЕНТІВ АКАДЕМІЇ 
НА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ

 ОЛІМПІАДАХ 2018 
(СТАНОМ НА 15.05.2018)

НАЗВА, МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ П.І.ПБ УЧАСНИКІВ ГРУПА ЗАЙНЯТЕ 
МІСЦЕ

Комп’ютерні науки (В) 
ХНУРЕ, м. Харків

Баган Софія 
Балаболко Олена 

Кадацький Микита

СМ-15-1
ІТ-15-2

СМ-16-1

Сертифікати
учасників

Геометричне моделювання на ПЕОМ (В)
НАУ «ХАІ», м. Харків Юткін Дмитро МВ-15-1 8

Технологія та устаткування зварювання (В)
ПДТУ, м. Маріуполь

Терещенко Микола 
Гайворонський Олександр 

Бойко Олександр 

ЗВ-18-м
ЗВ-18м
ЗВ-18м

2
ІІІ командне 

місце

Командна олімпіада
з програмування,

І-й (обласний) етап
ДДМА, м. Краматорськ

Агакін Андрій 
Федченко Артем 

Гераськин Владислав 

ІСТ-18-маг
ІСТ-18-маг
ІСТ-18-маг

2 командне

Баган Софія 
Стульнев Олег

Cігіда Олег 

СМ-15-1
СМ-15-1
СМ-15-1

3 командне

Нікитенко Аліна 
Кравець Анна 

Попутько Микита 

СМ-15-1
ІСТ-17-1
ІТ-16-1

3 командне

Балаболко Олена 
Юцик Ігор 

Копецький Ярослав 

ІТ-15-2
ІТ-15-2
ІТ-15-1

3 командне

Баштинська Анастасія 
Бриньов Дмитро 

Носуля Єлізар 

СМ-16-1
СМ-16-1
СМ-16-1

8 командне

Рябікіна Дар’я 
Дідевич Катерина 

Кузнєцова Анастасія 

СМ-16-1
СМ-16-1
СМ-16-1

9 командне

Бондарев Ярослав 
Боровинський Борис 

Слєднєв Лев 

СА-17-1
СА-17-1
СА-17-1

10 командне

Коноваленко Дмитро
Реутов Володимир 

Душко Софія 

СА-17-1
СА-17-1
СА-17-1

11 командне

Сокольский Олександр 
Андросов Владислав 
Бондаренко Андрій 

СМ-16-1
СМ-16-1
СМ-16-1

12 командне

Хряков Сергій 
Шпит Анастасія 
Ройбул Тетяна 

КН-17-1
КН-17-1
КН-17-1

15 командне

Литвиненко Захар 
Сидоренко Ярослав 

Рябенков Даніїл 

СА-18т
СА-18т
СА-18-1

17 командне

Булига Вікторія 
Гриценко Валерій 

Верещак Ольга 

СА-18-маг
СА-18-маг
СА-18-маг

20 командне

Касьянюк Олександр 
Денисюк Сергій 

Гриценко Олександр 

КН-18-маг
КН-18-маг
КН-18-маг

23 командне

Купріков Микита 
Чугуєвцев Артем 

Пиженко Анастасія 

СА-17т
СА-17т
СА-17т

25 командне

Тищенко Артем 
Касьянюк Андрій 

Решевський Данило 

КН-18-1
КН-18-1
КН-18-1

29 командне

Капелещук Андрій 
Ященко Костянтин 
Макаров Станіслав 

СА-18-1
СА-18-1
ІСТ-18-1

30 командне

Котов Ярослав 
Лопаткин Богдан 
Денисов Михайло 

КН-18-2
КН-18-2
КН-18-2

37 командне

Математика 
(обласний етап)

м. Краматорськ, ДДМА

Сокольський Олександр 
Шапошников Андрій 

Котов Ярослав 
Вірко Вікторія 

СМ-16-1
СМ-16-1
КН-18-1
Ф-18-1

1
2
6
7

              Прим.: (В) – всеукраїнська олімпіада;

В АКАДЕМІЇ ВІДБУЛАСЯ ОБЛАСНА СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА З МАТЕМАТИКИ

ОБЛАСТНАЯ ОЛИМПИАДА  
ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ
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З 15 по 17 квітня в при-
міщенні ФОК Донбаської 
державної машинобудівної 
академії відбулися фінальні 
обласні змагання чемпіонату 
Донецької області з футзалу 
серед студентів університетів, 
академій та інститутів (закладів 
вищої освіти ІІІ–IV рівнів акре-
дитації).

За звання кращих змага-
лися п’ять команд: студенти 
Донбаської державної маши-
нобудівної академії (ДДМА, 
Краматорськ), Донецького 
національного медичного уні-
верситету (ДНМУ, Лиман), Дон-
баського державного педаго-
гічного університету (ДДПУ, 
Слов’янськ), Донбаської наці-

ональної академії будівництва  
і архітектури (ДонНАБА, Крама-
торськ) та Донецького націо-
нального технічного універси-
тету (ДонНТУ, Покровськ).

У складі збірної команди 
Академії виступали: Іван Дуба-
сов, Микита Лащонов, Олек-
сандр Маєр, Даниїл Мозговий, 

Сергій Половинкин, Корній 
Стрєлков, Артем Федченко. 
Тренер – викладач кафедри 
фізичного виховання і спорту 
Єрмоленко О.В.

За підсумками зіграних 
матчів кращими стали пред-
ставники Донбаського дер-
жавного педагогічного уні-

верситету. Друге місце посіли 
господарі майданчику – ко-
манда Донбаської державної 
машинобудівної академії, а 
третє – студенти Донецького 
національного технічного уні-
верситету.

Кращій гравець змагань – 
Тарас Гевлич (ДонНАБА).

Кращій нападник – Даниїл 
Мозговий (ДДМА).

Кращій захисник – Артем 
Тищенко (ДДПУ).

Кращій воротар – Владис-
лав Іванов (ДонНТУ).

Олег Олійник,
 зав. кафедрою фізичного 

виховання та спорту

МОЛОДА НАУКА – КРОК
 ДО ПРОГРЕСУ

СУЧАСНІ АСПЕКТИ  
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ЗБІРНА ДДМА З ВОЛЕЙБОЛУ СТАЛА 
ПЕРЕМОЖЦЕМ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСІАДИ

ЩЕ ДВІ НАГОРОДИ В НАШОГО 
ТХЕКВОНДИСТА!

НАШІ ФУТБОЛІСТИ ВИБОРОЛИ «СРІБЛО» НА ОБЛАСНИХ ЗМАГАННЯХ

9–11 квітня в ДДМА про-
йшла Міжнародна молодіжна 
науково-технічна конференція 
«Молода наука – роботизація 
і нанотехнології сучасного ма-
шинобудування». Ця щорічна 
конференція дає можливість 
молодим ученим – студентам, 
магістрантам, аспірантам про-
демонструвати свої досягнення 
в науці, провести дискусії, які 
стосуються сучасних проблем 
машинобудування, набути но-
вих ідей для майбутніх дослі-
джень.

Конференцію відкрив за-
відувач кафедри технології ма-
шинобудування, д-р техн. наук, 
професор Сергій Ковалевський. 
На початку конференції заступ-
ник генерального директора 
з персоналу та режиму Воло-
димир Брижниченко й керів-
ник відділу кадрів та режиму 

ПрАТ НКМЗ Володимир Цель-
ник запропонували майбутнім 
бакалаврам та магістрам пра-
цевлаштування. Представники 
сучасного машинобудівного 
підприємства акцентували ува-
гу на тому, що на НКМЗ можна 

отримати необхідний досвід 
роботи за спеціальністю, стати 
висококваліфікованим спеці-
алістом і при цьому отримати 
гідні умови праці.

Молоді науковці предста-
вили свої доповіді безпосеред-
ньо на пленарному засіданні 
та віддалено з використанням 
інтернет-зв'язку. Підтримку в 
проведенні конференції в цьо-
му році надали ряд українських 
та зарубіжних фірм і установ.

У конференції взяли участь 
студенти ДДМА, українських  
і закордонних вишів.

Світлана Олійник, 
старший викладач 

 кафедри ТМ

17 квітня в ДДМА відбува-
ється V міжнародна науково-тех-
нічна конференція «Педагогіка й 
сучасні аспекти фізичного вихо-
вання». Вона має достатньо ши-
рокий міжнародний склад, адже 
організаторами, крім науковців 
України, є науковці Польщі, Бі-
лорусі, Казахстану, Молдови, Ві-
рменії.  

Відкрив пленарне засідання 
ректор ДДМА, професор Віктор 
Ковальов. Він підкреслив, що 
ДДМА здавна відома як спортив-
ний виш. Студенти й викладачі 
мають достатньо високі спор-
тивні показники. Багато серед 
них майстрів і кандидатів у май-
стри спорота, спортсменів-роз-
рядників. 

У ДДМА працює відокрем-
лений підрозділ всеукраїнської 
громадської організації «Спор-
тивна студентська спілка Украї-
ни» в Донецькій області, а цього 
навчального року в Академії 
відкрита нова спеціальність «Фі-
зичне виховання і спорт». Ректор 
побажав учасникам конференції 
плідної роботи.

Начальник управління фі-
зичної культури та спорту ДонО-
ДА Володимир Мицик підкрес-
лив досягнення спортсменів 
Краматорська і вклад Академії в 
розвиток спорту. На сьогодні До-
нОДА прикладає багато зусиль 
для розвитку як олімпійських, 

так і інших видів спорту. Адміні-
страцією надано 80 стипендій 
для видатних спортсменів.

Начальник Донецького об-
ласного відділення Комітету  
з фізичного виховання та спорту 
МОН України Ігор Нестеренко 
подякував колективу Академії 
за підтримку спорту в Донецькій 
області. У воєнні часи Академія 
сконцентрувала на своїй базі ба-
гато змагань, як обласного, так 
і всеукраїнського рівня. Це за-
безпечило постійний розвиток 
спорту в області.

Цікаву доповідь зробив д-р 
техн. наук Хортицької національ-
ної навчально-реабілітаційної 
академії Володимир Борисов. 
Він розповів про дослідження 

впливу ігрових колективних ви-
дів спорту на розвиток інклюзив-
них дітей.

Організатор культурно-
дозвільної діяльності Центру 
комплексної реабілітації для осіб  
з інвалідністю «Донбас» Ганна 
Анохіна прийшла разом зі своєю 
вихованкою Юлією Міхно. Вони 
розповіли про методику реабі-
літації, яка проходить у Центрі. 
Треба відзначити, що завдяки 
навчанню Юлія змогла займа-
тися пауерліфтингом, а головне 
– брала участь у конкурсі краси.

Надалі конференція продо-
вжила роботу по секціях.

Вячеслав Медведєв

З 9 по 11 квітня на спортивній 
базі Машинобудівного коледжу 
Донбаської державної машинобу-
дівної академії відбулися фінальні 
змагання ІІ етапу ХІV літньої Уні-
версіади України в Донецькій об-
ласті з волейболу серед студентів 
закладів вищої освіти ІІІ–ІV рівнів 
акредитації.

За звання кращих змагалися  
4 студентські команди: Донбась-
кої державної машинобудівної 
академії (ДДМА, м. Краматорськ), 
Донецького національного ме-
дичного університету (ДНМУ,  
м. Лиман), Донбаської національної 
академії будівництва і архітектури 
(ДонНАБА, м. Краматорськ) та До-
нецького національного техніч-
ного університету (ДонНТУ, м. По-
кровськ).

У складі збірної команди Ака-
демії виступали: Валерій Агапов, 
Кирило Бабіч, Михайло Бойко, 
Даніїл Васильєв, Дмитро Мітя-
єв, Антон Петров, Антон Само-
глядов, Максим Худолій, Олек-
сандр Шершаков, Олександр 

Шинкар. Тренер – викладач кафе-
дри фізичного виховання і спорту  
Лук’янов О.В.

За підсумками зіграних зу-
стрічей перемогу здобули пред-
ставники Донбаської державної 
машинобудівної академії. Друге 
місце посіли студенти Донецького 

національного медичного універ-
ситету, а третє – команда Доне-
цького національного технічного  
університету.

Вітаємо нашу збірну команду  
з перемогою!

Кафеда фізичного
виховання і спорту

Двома нагородами 
поповнилася скарбничка 
нашого студента спеці-
альності «Фізична куль-
тура та спорт», майстера 
спорту Андрія Гарбара  
(ФКС-18-1).

5 квітня в Івано-Фран-
ківську, у Прикарпат-
ському національному 
університеті пройшли 
фінальні змагання ХІV літ-
ньої Універсіади України 
з тхеквондо (ВТФ) у виді 
програми «КЕРУГІ». Участь 
у змаганнях узяли 75 
спортсменів із різних за-
кладів вищої освіти Укра-
їни. Андрій представляв нашу Академію.

У рамках програми змагань відбулися 
попередні та фінальні поєдинки окремо 
серед чоловіків та жінок у восьми вагових 
категоріях. Спортсмени змагалися у фор-
мі та захисному спорядженні, відповід-
но до правил змагань із тхеквондо (WTF) 
з керугі. Формат поєдинків – 3 раунди  
по 2 хвилини.

Андрій Гарбар у ваговій категорії  

до 87 кг здобув «золото», 
тим самим пройшов відбір 
на світову Універсіаду, де 
в складі національної збір-
ної України з тхеквондо 
представлятиме країну на  
ХХХ Всесвітній Універсіаді 
в Неаполі (Італія).

А цими вихідними,  
13–14 квітня, у Харкові 
пройшов міжнародний 
турнір із тхеквондо WT 
Ukraine Open Cup-2019,   
який зібрав близько  
300 спортсменів із 20 країн.

Шостий за рахунком 
рейтинговий турнір G-1, 
який проходить у нашій 

країні, зібрав найсильніших тхеквондистів 
України, а також гостей з Європи, Азії та 
Африки, серед яких переможці й призери 
континентальних чемпіонатів, чемпіона-
тів Європи та Олімпійських ігор.

У перший день за медалі боролися 
чоловіки й жінки. Андрій Гарбар висту-
пив у ваговій категорії до 87 кг та отримав 
«бронзу». Вітаємо!

Вікторія Лебединська

СПОРТ
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«ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Свято до Дня факультету економіки 
та менеджменту, яке відбулося 16 квіт-
ня в актовому залі ДДМА, за традицією, 
відкрив декан факультету Євген Миро-
ненко. У своєму виступі він розповів 
про діяльність факультету та досягнен-
ня. За минулий рік на ФЕМ відкрили дві 
нові спеціальності: «Фізична культура 
і спорт» та «Політологія». Була нада-
на ліцензія на підготовку спеціалістів  
з маркетингу, публічного управління 
та адміністрування, соціального забез-
печення та готельно-ресторанного 
бізнесу. За цими спеціальностям буде 
проходити набір студентів із 1 вересня 
2019 року. Також на факультеті велася 
наукова діяльність: було опубліковано 
124 наукові статті, студенти та виклада-

чі взяли участь у стартап-школі Sikorsky 
Challenge і посіли призові місця.

За традицією, у день народження 
факультету декан нагороджує грамо-
тами найкращих викладачів і студентів. 
Почесні грамоти отримали такі викла-
дачі: Кваша О.П, Ісакова Е.П, Гетьма-
ненко Ю.О., Балашова О.В., Шубна О.В., 
Симаков К.І., Латишева О.В, Черненко 
С.О., Єрмоленко О.В. За активну участь 
у громадському житті факультету гра-
моти отримали студенти Глущенко І.  
і Махова А. (ОА16-1), Кононенко М. 
 (МН18-1), Савочкова Р. (ЕП 18-1),  
Федоренко К. (ОА18-1), Ткаченко П.  
(Ф17-1), Лапченкова А. (Ф16-1), Труш-
ляк Л. і Вірко В. (ФК 18-1).

 

На свято завітав колектив Soylent Dance 
із запальним танцем, студентка факуль-
тету машинобудування Поліна Демидо-
ва в подарунок заспівала мелодійну піс-
ню. Із привітаннями виступив колектив 
з чирлідингу ДДМА Step by Step, а сту-
дентка Аліна Тактична виконала пісню 
«Україна – це ти». На завершення наші 
дівчата станцювали красивий танок.

День факультету, можна сказати, 
об’єднує студентів – усі забувають про 
пари, курсові, сесію і залікові книжки, 
у цей день вони веселяться, радіють 
та святкують день народження сво-
го улюбленого факультету економіки  
та менеджменту!

Лілія Патутінська 

ХВИЛИНКА ПОЗИТИВУ

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, ФЕМ!

22 квітня – День весняних бру-
дершафтів. У цей день ви маєте 
можливість випити на брудершафт 
не тільки з кимось із знайомих, а із са-
мою весною. Вона поділиться з вами 
рецептами гарного настрою та сві-
жого вигляду. Тож, не проґавте свій 
шанс.

Вам хочеться чогось цікавого та 
романтичного? Якщо так, то 23 квіт-
ня ваш день, бо це – День побачень 
під Місяцем. Ви не тільки гарно про-
веде час зі своєю другою половин-
кою, а й зможете, нарешті, забути про 
всі проблеми та переживання, дивля-
чись на Місяць.

25 квітня – День паперових лі-
таків. Саме паперовий літак зможе 

відправити вас у далеке щасливе 
дитинство. А зробити його можна  
з аркуша із зошита, якогось аркуша 
паперу, але якщо у вас 
немає ніякого паперу 
під рукою (у чому можна 
сумніватися), маленький 
літачок можна зробити 
з листівок, що роздають 
на вулиці. У цей день 
навіть найменший літак 
донесе вас до країни 
щастя.

27 квітня – День 
50-відсоткової можли-
вості зустрічі з дино-
завром. Сьогодні, по-
спішаючи на роботу, на 

заняття, просто прогу-
люючись по вулиці, ви 
можете легко побачи-
ти динозавра. Порада на цей день 
– зменшити швидкість, заховати 
телефон і гуляти по місту, роздив-
ляючись усе навкруги. Може, саме 
вам ймовірно пощастить – і ви по-
бачите справжнього динозавра.

30 квітня – Міжнародний день 
джазу. Запальний приголомшливий 
джаз уже не одне десятиліття хвилює 

людей, небайдужих до 
музики. Цей напрямок 
об'єднує не тільки про-
фесійних виконавців  
і фанатів, а й любителів, 
яким до душі припали 
його ритми. Тож, давай-
те не сидіти на одному 
місці, а включати за-
пальний джаз та танцю-
вати.

Шанувальники по-
ттеріани сьогодні бу-
дуть у захваті, адже  
2 травня – Всесвітній 
день Гаррі Поттера. 
Справа в тому, що свято 
створене в пам'ять епіч-

ної битви, коли Гаррі Поттер переміг 
Темного Лорда. У книгах ця битва 
відбулася саме 2 травня 1998 року. 
Готуйте сьогодні свої чарівні палич-
ки та чекайте на час творити магію  
в пам'ять великої містичної битви.

3 травня – День народження 
«спаму». Користувачі Інтернету до-
бре знайомі з таким поняттям, як 
«спам». По суті, це купа непотрібних 
і часом небезпечних повідомлень, 
які приходять на особисту поштову 
скриньку. Але сьогодні «спам» може 
принести велику купу сміху. Тож, не 
забудьте перевірити сьогодні свою 
пошту.

У календарі свят Star Wars Day 
(День Зоряних війн), який припа-
дає на 4 травня, уважається одним із 
найбільш незвичайних. У його основу 
лягла фантастична сага «Зоряні ві-
йни», створена Джорджем Лукасом,  
а ініціаторами, звичайно ж, стали ша-
нувальники цього чудового твору. 
Дата була вибрана не випадково, при-
чому тут не обійшлося без каламбуру: 
одну з найбільш улюблених цитат кі-
нострічки «Хай буде з тобою сила» 
(англійська версія – «May the Force 
be with you») переробили в «May the 
4th be with you» (ми будемо з вами  
4 травня). Тож, можливо, сьогодні 
вам випаде нагода зустріти когось із 
цієї фантастичної саги.

Ну що ж, сподіваємося, ви змогли 
покращити свій настрій, обрати свя-
то, яке вам до вподоби, і ми змогли 
принести у вашу повсякденність чо-
гось незвичного й цікавого.

Софія Павлова

Весна йде повним ходом. Ти цього навіть не помітив? Буденні турботи, які ніколи не хочуть закін-
чуватися, нестача часу й радості, а ще початок сесії не дають змогу відпочити? Не хвилюйся, усе це легко 

виправити. Спробуй знайти позитив у цій ситуації: сесія буде лише тиждень, а потім канікули, нестача часу –  
у тебе немає часу на сумніви та смуток.

На жаль, з радістю так просто не вийде. Тут треба буде трішки попрацювати. І, як завжди, наші поради 
не змінюються: створюйте настрій святкуванням незначних свят. Сподіваємося, в тебе все вийде легко і  

з першого разу.

У 2018/2019 навчальному році ви-
кладачі кафедри менеджменту вели 
окремі практичні курси:

- «Психотехнології в управлінні, 
освіті і соціальній роботі»;

- «Арт-терапія в бізнесі, освіті та 
медицині», який складається з двох 
окремих модулів, за якими слухачі 
отримують сертифікати. Заняття про-
ходять у практичному, інтерактивно-
му тренінговому форматі згідно з між-
народними стандартами. 

Отримано ліцензію на підго-
товку магістрів за спеціальністю  
«Маркетинг».

Кафедрою економіки підприєм-
ства проведена всеукраїнська науко-
во-практична інтернет-конференція 
студентів та молодих вчених «Сталий 
розвиток в Україні: проблеми інститу-
ційного забезпечення та практичної 
реалізації» (проводилася 12.12.2018 
р. в Донбаській державній машинобу-
дівній академії).

Отримано ліцензію на підготовку 
магістрів за спеціальністю «Соціальне 
забезпечення».

Кафедрою обліку, оподатку-
вання та економічної безпеки  
у 2018 році:

- отримано ліцензію зі спеціаль-
ності 281 «Публічне управління та ад-
міністрування» (бакалавр і магістр).

На кафедрі «Фінанси, банківська 

справа та підприємництво»:
- сформовано та направлено до 

МОН України ліцензійну справу щодо 
підготовки за ступенем вищої освіти 
«Бакалавр» із нової спеціальності 292 
«Міжнародні економічні відносини», 
підготовлена ОПП за ступенями ви-
щої освіти «Бакалавр», «Магістр» за 
спеціальностями 072 «Фінанси, бан-
ківська справа та страхування» та 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова  
діяльність»;

- проведені курси підвищення ква-
ліфікації фахівців структурних підроз-
ділів Головного управління Пенсійно-
го фонду України (ПФУ) в Донецькій 
області. Протягом 2018 р. пройшли 
підвищення кваліфікації 300 осіб;

- укладена угода про творчу співп-
рацю з відділом проблем економіки 
промислових підприємств ІЕП НАНУ 
(м. Київ), Департаментом економіки 
ДонОДА про проведення практики 
студентів в Донецькому обласному 
управлінні «Ощадбанку» (м. Крама-
торськ);

- викладач кафедри Михайличен-
ко Н.М. та студенти Мірошниченко О. 
та Швець В., які пройшли курс тренін-
гів стартап-школи Sikorsky Challenge 
(2018 р.) і отримали відповідні сер-
тифікати, стали учасниками проекту-
переможця конкурсу стартапів ДДМА 
(23.06.18, м. Краматорськ) iNet for 

Pet; учасниками проекту-переможця 
конкурсу-випуску Української мере-
жі стартап-шкіл Sikorsky Challenge 
(05–06.07.18, м. Київ) iNet for Pet; та 
стали учасниками проекту-фіналіста 
VII всеукраїнського фестивалю інно-
ваційних проектів Sikorsky Challenge 
2018 (16–19.10.18, м. Київ) iNet for Pet 
(проект увійшов до числа 7 проектів, 
відзначених компанією Huawei).

Кафедрою фізичного вихован-
ня та спорту:

– у березні 2018 року успішно про-
ведено ліцензування впроваджен-
ня освітньої діяльності з підготовки 
фахівців за бакалаврським рівнем 
спеціальності 017 «Фізична культура 
і спорт» та здійснено перший набір 
студентів;

– проведена ІV Міжнародна на-
уково-практична конференція «Пе-
дагогіка й сучасні аспекти фізичного 
виховання», квітень 2019 р. – Крама-
торськ, ДДМА;

– студент групи ЕП-14-1 Мусієнко К.І. 
 посів 1-е місце на чемпіонаті світу  
з пауерліфтингу серед юніорів (м. По-
тчефструм, Південно-Африканська 
Республіка, вересень 2018 р.);

– студент групи ФКС-18-1 Гарбар 
А.С. посів 3-є місце на міжнародних 
рейтингових змаганнях із тхеквондо 
ВТФ класу G-1 Riga Open 2018 (м. Рига, 
Латвія, жовтень 2018 р.);

– студентка групи ФКС-18-1 Мар-

тинкова О.О. посіла 1-е місце на чем-
піонаті України з шахів (бліц) серед жі-
нок (м. Краматорськ, жовтень 2018 р.);

– студентка групи ФКС-18-1т Ко-
роткевич М.С. посіла 1-е місце на 
Кубку України з пауерліфтингу серед 
жінок (м. Коломия, грудень 2018 р.);

– студент групи ФКС-18-1 Лихоба-
ба В.О. посів 2-е місце на чемпіонаті 
України з бойового самбо (м. Київ, гру-
день 2018 р.);

– у загальнокомандному заліку 
за підсумками Універсіади Донецької 
області серед студентів закладів ви-
щої освіти у 2018 році ДДМА посіла  
1-е місце.

На кафедрі філософії та політич-
них наук відкрито нову спеціальність 
«Політологія».

За результатами проведення об-
ласного етапу XIX Міжнародного кон-
курсу з української мови імені Петра 
Яцика студентка гр. ЕП-16-1 Карлаш 
Ю. посіла II місце.

Співробітниками факульте-
ту за звітний період опубліковано  
404,8 статті, з них у виданнях ВАК 
України – 76,5, у зарубіжних виданнях  
та виданнях, які входять до наукоме-
тричних баз, – 58,5.

Студентами опубліковано 124 
статті та зроблено 117 доповідей на 
міжнародних та всеукраїнських на-
укових конференціях.

Досягнення ФЕМ  за  рік

Ответы на вопросы из прошло-
го номера.

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

Ответ: три буквы.
Комментарий: по мнению журна-

листа, прежней знаменитой телеком-
пании НТВ больше нет.

Автор: Андрей Грамматик, Нико-
лаев.

Вопрос 2. Одним из первых ЕЁ по-
явлений в синематографе считается 
фильм Чарли Чаплина «Иммигрант». 
На иллюстрации карикатуриста Танго 
Гао ОНА делает селфи. Назовите ЕЁ.

Ответ: Статуя Свободы.
Комментарий: Статуя Свободы 

была чуть ли не первым, что видели 
иммигранты, попадавшие в Нью-Йорк 
по морю. Вместо факела иллюстратор 
поместил ей в руки смартфон.

Автор: Артём Матухно, Одесса.
Вопрос 3. Один, как мы думаем, 

хороший человек как-то сказал: «ИКС 
наоборот – это когда девушка верну-
лась, собака ожила, и я бросил пить». 
Назовите ИКС одним словом.

Ответ: блюз.
Комментарий: Би Би Кинг утверж-

дал, что блюз – это когда хорошему 
человеку плохо. Упомянутую в вопро-
се шутку озвучил известный любитель 
блюза Евгений Маргулис, почему мы  
и посчитали его хорошим человеком.

Автор: Андрей Грамматик, Нико-
лаев.

Сегодня предлагаем вашему 
вниманию лучшие вопросы со вто-
рого этапа синхронного турнира 
второй лиги чемпионата Украины 
по игре «Что? Где? Когда?».

Вопрос 1. Татьяна Сёрл отмечает, 
что впервые это слово упоминается 
во французском справочнике 1692 
года в значении «обед в ресторане, 
при котором каждый приносит своё 
вино». В последующие сто лет доба-
вилось значение «неформальный хо-
лодный обед, куда каждый приносит 
свою еду». И только после Француз-
ской Революции 1789 года это слово 
приобрело современное значение. 
Напишите это слово.

Вопрос 2. «Как много пенни нуж-
но сложить друг на друга, чтобы до-
стать до Луны?», «Каковы последние 
технологии спецэффектов, использу-
емых при съёмке «Звёздных войн»?», 
«Были ли вставные зубы Джорджа 
Вашингтона сделаны из дерева?». 
Анна Кроули Реддинг приводит эти 
вопросы в самом начале своей кни-
ги, в заголовке которой присутствует 
шестибуквенное слово. Глагольная 
форма этого слова по итогам голо-
сования Диалектного общества США 
была признана «словом первого деся-
тилетия нашего века». Напишите это 
слово.

Вопрос 3. Феномен парадоксаль-
ного раздевания обусловлен тем, 
что после длительного пребывания  
в экстремальных условиях мышцы че-
ловека расслабляются, а кровь резко 
приливает к периферийным тканям. 
Некоторые специалисты упоминают 
парадоксальное раздевание, объяс-
няя то, что случилось… С кем?

Александр Мельников,
президент Клуба 

 интеллектуальных игр ДГМА


