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ОГОЛОШЕННЯ

ЯК МЕДІА-ГРУПА «АКАДЕМІЯ» ПІДКОРЮВАЛА ЛУГАНСЬКУ ОБЛАСТЬ

ЛЕГКОЇ СЕСІЇ!

НКМЗ ЗАПРОШУЄ 
НА ЮВІЛЕЙНУ КОНФЕРЕНЦІЮ

ДОНОДА ЗАПРОШУЄ
 НА СТАЖУВАННЯ

УКРЗАЛІЗНИЦЯ ПРОПОНУЄ 
СТУДЕНТАМ ПРОЇЗНІ КВИТКИ

ВАЖКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

17 травня, за ініціативи 
Об’єднаних сил, на базі Східно-
українського національного 
університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк) відбу-
лося засідання круглого столу 
на тему «Молодіжні медіа – за-
порука безпеки регіону». Тут 
були присутні представники 
Луганської обласної державної 
адміністрації, регіональних ме-
діа, викладачі луганських вишів, 
де працюють кафедри журна-
лістики, а також представники 
Об’єднаних сил. Саме сюди й за-
просили колектив медіа-групи 
«Академія».

Метою круглого столу було 
обговорення шляхів запрова-
дження й створення молодіжної, 
а також дитячої медійних плат-
форм у навчальних закладах 
Луганської області. Була цікава 
можливість ознайомитись із ді-

яльністю місцевих медіа, а також 
поділитися своїм досвідом.

Колектив медіа-групи «Ака-
демія» переважно складається зі 
студентів, тому найцікавіше для 
нас почалося далі. Із Сєвєродо-
нецька ми вирушили до Лиси-
чанська, де на нас чекала зустріч 
із учнями навчально-виховного 

комплексу «Гарант». Наша ко-
манда особисто почула особли-
вий дзвоник у цьому навчально-
му закладі. Цікаво те, що замість 
звичайних шкільних дзвоників 
там звучить кілька тактів жвавої 
української пісні, що одразу під-
вищує настрій і додає сил для по-
дальшої роботи та навчання.

Дуже радує те, що не дивля-
чись на всі події, які відбувалися 
у Луганській області, не дивля-
чись на окупацію у 2014 році, 
тут зберегли дух патріотизму й 
любові до своєї Батьківщини!  
І навіть у ті часи, коли прийшла 
влада так званої «ЛНР», велика 
кількість місцевого населення,  
у тому числі й діти, не збиралися 
миритися з таким устроєм. Учні 
НВК «Гарант» ділилися своїми 
переживаннями з викладачами, 
і разом вони мріяли врятувати  
й захистити Україну.

Дівчата, з якими ми позна-
йомилися в «Гаранті», на перший 
погляд, дуже різні, це стосується 
й віку, і захоплень, і характерів, 
але всіх їх об’єднує спільна спра-
ва: разом вони займаються ви-
пуском власної шкільної газети 
«Перемены», а іноді й готують 
ефіри для шкільного радіо. Ді-

вчата розповіли про те, як вони 
організовують свою роботу, 
а наш колектив, у свою чергу, 
також поділився своїм досві-
дом. Власне кажучи, для цього 
й запросили нас туди Об’єднані 
сили. Адже медіа-група «Акаде-
мія» вже не перший рік працює 
зі школярами, проводить лек-
ції з журналістики, пояснюючи, 
як на практиці працюють різні 
медіа-сфери, такі як радіо, теле-
бачення, газета, а також інтер-
нет-сайти й сторінки з новинами 
в соцмережах. Представники 
нашої медіа-групи беруть участь  
у проведенні дитячих конкур-
сів та фестивалів у сфері жур-
налістики. Це стосується й під-
готовки до участі у фестивалях, 
консультацій, корисних порад  
і зауважень, адже «Академія» 
вже не перший рік входить  
до складу журі таких конкурсів.

Хотілося б зазначити й те, 
що наш колектив також показав 
свої відеороботи, розповівши 
про процес їх створення, про те, 
із якими труднощами при цьому 
зіштовхувалися і як вирішува-
ли всі проблеми. Звичайно, ми 
максимально намагалися дава-
ти відповіді на питання, які ще 
виникали у творчого колективу 
«Гарант».

Безсумнівно, ця зустріч була 
корисною, а завдяки невимуше-
ній атмосфері спілкування про-
йшло дуже легко й цікаво. Уже 
одразу після знайомства між на-
шими колективами встановили-
ся тісні зв’язки.

Надалі ми будемо продо-
вжувати спілкування й споді-
ваємося на ще не одну зустріч 
та співпрацю в різних проектах  
з Об’єднаними силами.

Руф Кравчук

4–6 червня в Академії про-
йшла XVII міжнародна науково-
технічна конференція «Важке 
машинобудування: проблеми та 
перспективи розвитку». На кон-
ференцію приїхали вчені з бага-
тьох міст України: Києва, Харко-
ва, Сум, Івано-Франківська та ін., 
а також учені з Германії. Тради-
ційно участь у конференції бе-
руть і представники заводів та 
підприємств. Цього року конфе-
ренцію приурочили до 85-річчя 
ПрАТ НКМЗ.

Пленарне засідання відкрив 
ректор Академії, д-р техн. наук, 
професор Віктор Ковальов.  
У своїй доповіді він розповів про 
інноваційні розробки ДДМА для 
важкого машинобудування, а та-
кож повідомив, що нещодавно 
колектив вчених Академії був 
відзначений премією Кабінету 
міністрів України за розроблен-
ня й впровадження інновацій-
них технологій у важкому ма-
шинобудуванні, які вже сьогодні 
використовуються на практиці.

Проблеми підготовки інже-
нерних кадрів машинобудівно-
го комплексу України та можли-

ві шляхи їх вирішення у своєму 
виступі підняла д-р техн. наук, 
професор Наталія Равська (НТУУ 
«КПІ ім. Ігоря Сікорського», Київ). 
До проблем підготовки інженер-
них кадрів вона віднесла декіль-
ка факторів: проблема шкільної 
підготовки, падіння результа-
тивності наукової діяльності, від-
сутність взаємодії «школа – виш 
– наука – підприємство», мате-
ріальне забезпечення студентів 
(які змушені працювати під час 
навчання), проблема кар’єрного 
росту викладачів, низький  

рівень комерціалізації науко-
вих розробок, низька заробітна 
плата викладачів. Також Наталія 
Равська зазначила, що практич-
ний рівень підготовки студентів 
ДДМА дуже високий, на відміну 
від інших вишів України.

Шляхи вирішення, які запро-
понувала професорка, склада-
ються з поліпшення фізико-ма-
тематичної підготовки школярів 
та студентів; залучення робото-
давців до навчального процесу 
(надання устаткування); впрова-
дження дуальної освіти; розроб-

ки планів і методів співпраці 
для підвищення рівня ви-
шів I–II рівнів акредитації; 
використовування ресурсу 
НАНУ, створення центрів 
інновацій і комерціалізації із 
залученням спонсорів та ін-
весторів; проведення пере-
підготовки співробітників 
підприємств; впровадження 
тісного зв'язку «школа – виш 

– НАНУ – підприємство».
Олександр Клочко, про-

фесор, д-р. техн. наук НТУ «ХПІ» 
(Харків) розповів про створен-
ня та впровадження інновацій-
них технологій виготовлення 
великогабаритних редукторів 
важкого машинобудування. До-
повідач зазначив, що ця тема 
є результатом роботи кількох 
наукових шкіл України, які пра-
цюють у Харкові, Краматорську і 
Києві. Об’єктами досліджень ста-
ли процеси, машини і напрямки, 
які забезпечують сталий розви-

ток машинобудування України. 
У результаті спільних дослі-
джень виконані ряд наукових 
розробок і винаходів, які були 
відзначені премією Кабінету Мі-

ністрів України. Так були розро-
блені технологічні регламенти 
при обробці великогабаритних 
зубчатих коліс, що дозволило 
збільшити швидкість різання. 
Це зроблено завдяки глибоко-
му дослідженню і моделюванню 
процесів різання, 
стружкоутворення 
і тріботехніки. На-
дані відомості про 
нові дискові фрези 
для швидкісного 
фрезерування, за-
стосування зма-
щувальних серед-
овищ. Доведені 
розробки в напрям-
ку відновлення  
зубчатих коліс.

Цьогоріч конференція 
проводила роботу за чотирма 
секціями: процеси механічної 
обробки, верстати та інструмен-
ти; технології та автоматизація 
важкого машинобудування; тех-
нології заготівельного виробни-
цтва; піднімально-транспортні 
машини. У секціях науковці про-
довжили доповіді про свої роз-
робки. Усього було представле-
но близько ста робіт. Тут були 
роботи в напрямках обробки 
металів тиском, автоматизації 
процесів, проектування сучас-
ного інструменту та інше.

За матеріалами конференції 
виданий науковий збірник. Тому 
докладніше з результатами до-
сліджень і розробок вчених 
України можна ознайомитись  
у збірнику наукових праць «Важ-
ке машинобудування. Пробле-
ми та перспективи розвитку».

У рамках конференції відбу-
лася екскурсія на ПрАТ НКМЗ.

Вікторія Лебединська 

19–20 червня на честь 
85-річчя з дня пуску ПрАТ 
«НКМЗ» проводить Міжнародну 
науково-практичну конферен-
цію «Сучасні комплекси облад-
нання для видобутку, збагачення 
та транспортування корисних 
копалин. Перспективи розвитку 
технологічного прогресу».

Програмою конференції 
планується участь представників 
гірничозбагачувальних, вугіль-
них і машинобудівних підпри-

ємств Укра-
їни, Росії, 
Казахстану, 
Словаччини, 
Німеччини, 
Б і л о р у с і , 
М о л д о в и ,  
а також представників закладів 
вищої освіти і наукових установ.

На конференцію запро-
шуються вчені Донбаської 
державної машинобудівної  
академії.

Донецька обласна військо-
во-цивільна адміністрація ого-
лошує прийом на стажування 
в апараті ДонОДА студентів  
3–4 курсів, а також магістрів 
за спеціальностями «Інформа-

ційні технології» та «Публічне 
управління і адміністрування».

За інформацією звертати-
ся до начальника навчально-
го відділу Валентини Сушко,  
ауд. 1314.

Укрзалізниця повідомила 
про запровадження пільгових 
проїзних квитків на приміські 
поїзди. Це дуже зручно й вигід-
но людям, які постійно користу-
ються залізничним приміським 
транспортом. 

Вартість студентського або-
нементного квитка визначається 
з розрахунку вартості 26 поїздок 

за пільговим тарифом. Урахо-
вуючи, що пільговий тариф для 
студентів складає 50 % від по-
вного тарифу, фактична вартість 
студентського абонементного 
квитка становить половину вар-
тості пільгового абонементного 
квитка, що вигідно й зручно.

За всіма питаннями звертай-
теся до свого деканату.

Ось і настали гарячі 
дні, і це не тому що літні 
та спекотні, а тому що 
почалася сесія. Екзамени, 
захист курсових та ди-
пломних робіт потребу-
ють багато зусиль, кон-
центрації та зібраності, 
а так хочеться занурити-
ся в прохолодну водойму, 
хоча б у фонтан на площі. 
Тому бажаємо всім студен-
там і викладачам легкої, 
швидкої сесії та цікавих 
яскравих канікул!
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Всеукраїнський фестиваль інно-
вацій – масштабний захід, що прово-
диться безпосередньо Міністерством 
освіти і науки України. І для кожного 
стартап-проекту стати фіналістом цьо-
го свята інноватики – справжня честь. 
З кожним роком чисельність поданих 
до конкурсної комісії заявок зростає,  
у 2019 році міністерство їх отримало 
250 (145 – у категорії інноваційних 
проектів і 105 – у категорії стартапів).

Представники ДДМА цього року 
вперше подали заявку на участь  
у конкурсі стартапів та інноваційних 
проектів: команда iNet for Pet – «До-
датки та ґаджети для комунікації і роз-
ваги хатніх улюбленців» була серед  
48 ІТ-стартапів, що представили свої 
матеріали на розгляд комісії.

Дуже приємно, що команда iNet 
for Pet отримала диплом фіналіста та 
ввійшла до 16 кращих стартапів, що 
виступили на фіналі конкурсу стар-
тап-проектів IT-Eureka, який відбувся  
16 травня 2019 р. в рамках Всеукраїн-
ського фестивалю інновацій.

Вітаємо команду iNet for Pet,  
до якої входять Наталя Михайличенко, 
Людмила Нечволода, Наталія Білих, 
Ганна Водоп’янова, Світлана Єрмакова 
та Сергій Рейтеровський, із цим досяг-
ненням! Це – гарний початок для кон-
курсів такого масштабу.

Програма фестивалю була на-
сиченою і яскравою – протягом дня 
відбулися: конкурс інноваційних про-
ектів; конкурс технологічних стартап-

проектів; конкурс стартап-проектів 
IT-Eureka; круглий стіл «Розвиток ака-
демічного підприємництва в закла-
дах вищої освіти та наукових установ 
України»;  IP-Marathon під патронатом 
Національного офісу з інтелектуальної 
власності та Міністерства економічно-
го розвитку і торгівлі України.

Окрім того, протягом усього дня 
команди проектів представляли свої 
розробки в зоні демонстрації. Проект 
iNet for Pet викликав жваве зацікав-
лення серед відвідувачів – власників 
хатніх улюбленців, які позитивно оці-
нювали можливість дистанційно по-
спілкуватися зі своїм пухнастим ком-
паньйоном та урізноманітнити його 
дозвілля.

Інноватори охопили майже всі ак-
туальні напрямки й сфери діяльності: 
від питань екології до медицини, від 
сучасних пристроїв для закладів пе-
дагогіки до платформ для розвитку ту-
ристичної галузі в Україні. Фестиваль 
відвідали Прем’єр-міністр та міністр 
освіти і науки України. Захід отримав 
широке освітлення в ЗМІ, тож варто 
сподіватися, що наступного року він 
залучить ще більш широке коло інно-
ваторів.

Користь від такого заходу – неоці-
ненна: це натхнення для творчої моло-
ді, стимул для розвитку академічного 
підприємництва, рушійна сила для ін-
новаційного вектору економіки.

Наталя Михайличенко

ІТ-шники ДДМА взяли участь  
у конференції iForum, яка відбула-
ся 23 травня в Києві. iForum – най-
численніша офлайн-конференція  
в Україні, присвячена Інтернету. Це 
сім основних напрямів з тематич-
ними виступами, які проходять од-
ночасно в декількох залах. Окрім 
головного залу, доповіді спікерів 
безперервно тривали протягом усьо-
го дня. Цього року в програмі були 
представлені напрями інтернет-біз-

несу, стартапу/Blockchain, реклами 
й просування, інтернет-технологій, 
«Майбутнє (технології, бізнес, освіта, 
суспільство)», Digital Fun, CRM.

Квитки на такий грандіозний захід 
наші студенти – Олександр Касьянюк 
(КН18мн), Ігор Юцик (ІТ15-2), Олена 

Балаболко (ІТ15-2) і Ярослав Копець-
кий (ІТ15-1) – отримали як переможці 
конкурсу «Програміст-2018».

Олена Балаболко зазначила, що 
форум був дуже пізнавальним і мак-
симум корисним. Окрім цікавих ви-
ступів, в експозоні проходили пре-
зентації компаній зі стендами, можна 
було знайти партнерів та проекти 
для працевлаштування. А на спеціалі-
зованій території «Місто Майбутньо-
го» можна було побачити й випробу-

вати новітні розробки, 
які вже змінюють наше 
життя на краще.

Цікавою несподі-
ванкою стало те, що 
Олена безкоштовно 
склала тест з англій-
ської і отримала між-
народний сертифі-
к а т - п і д т в е р д ж е н н я 
володіння англійською 
мовою на рівні В1.

«Приємно було зу-
стріти менторів і зна-
йомі команди з конкур-
су «Програміст», які для 
себе шукали місце пра-

цевлаштування, – розповіла Олена. –  
А нас більше цікавили юридичні по-
слуги для оформлення стартапів, 
хостинги, гуглсервиси, Blockchain  
для просування нашого проекту».

Вікторія Лебединська

INET FOR PET СТАВ ФІНАЛІСТОМ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ ІННОВАЦІЙ

УКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ
 ІНТЕРНЕТ-ДІЯЧІВ

МАЙБУТТЯ РОБОТОБУДУВАННЯ – ЗА МОЛОДДЮ
26 травня в ПКіТ НКМЗ утре-

тє відбувся регіональний фес-
тиваль роботів «ROBОСХІД», 
куди з'їхалися 240 учасників  
із 7 міст Донецької області. Це 
були не тільки поціновувачі ро-
бототехніки, які мають досвід  
у цій галузі, але й починаючі 
розробники роботів та звичай-
ні дітлахи з батьками.

Робототехніка – це галузь, 
яка в наш час найбільше розви-
вається та має творчу складову, 
тому цікава людям різного віку. 
Головним організатором та 
спонсором вкотре стала фірма 
QUARTSOFT, на чолі з її гене-
ральним директором Сергієм 
Кондратюком, за підтримки за-
воду «Донмет», НКМЗ, USAID та 
міського голови Андрія Пан-
кова. Волонтерську допомогу  
в проведенні фестивалю ро-
ботів надали студенти ДДМА 
спеціальностей «Комп’ютерні 
науки», «Електроенергетика, 
електротехніка та електро-
механіка» та «Системний ана-
ліз». Слід сказати, що рівень 
організації був дуже високим, 
QUARTSOFT показала себе як 
дружня команда, здатна швид-

ко вирішувати будь-які питан-
ня. Тому й відгуки про фести-
валь роботів «ROBОСХІД» тільки 
позитивні.

У великому залі палацу 
культури пройшли змагання  
з робофутболу, сумо, слалому 
й кегельрингу серед досвід-
чених команд. У фойє, поруч  
із виставками й презентаціями, 
проходили змагання роботів  
з робосумо й слалому у вільній 
категорії на роботах Arduino.

У фестивалі взяли участь 
дві команди від Донбаської 
державної машинобудівної 

академії (ДДМА). Команди були 
сформовані з учасників гуртків 
робототехніки та інформацій-
них технологій від Центру по-
зашкільної роботи, які працю-
ють на базі ДДМА, кафедри 
електромеханічних систем 
автоматизації. Вони взяли 
участь у двох конкурсах-
змаганнях – зі слалому  
та сумо на роботах Arduino.

До команди Robo-ard 
увійшли: студент першого 

курсу спеціальності «Електро-
енергетика, електротехніка  
та електромеханіка» ДДМА 

Данил Форемний, ученик  
9-го класу школи № 22 Георгій 
Перепелиця, ученик 4-го класу 
Білокузьминівської школи На-
зар Макаренко.

Команда Robo-drive склада-
лася зі студента першого курсу 
спеціальності «Електроенерге-
тика, електротехніка та елек-
тромеханіка» ДДМА Ковальчу-
ка Олега, ученика 10-го класу 
школи № 24 Михайла Лобанова, 
учениці 8-го класу Олександри 
Дерека.

Показали й роботу випус-
кника одинадцятого класу кра-
маторської школи № 2 Микити 
Маліновського, який планує 

продовжувати навчання за 
спеціальністю кафедри, – авто-
робота GROCAR. Управління 
роботом відбувалося з персо-
нального комп’ютера в залі, і всі 

учасники мали можливість 
керувати роботом. Авто-ро-
бот GROCAR має можливість 
управляння з будь-якого 
комп’ютера з будь-якого 
місця земної кулі за допо-
могою Інтернету.

Наші викладачі прове-
ли майстер-класи. Кафедра 
«Електромеханічні системи 
автоматизації» показала на 
фестивалі моделі електро-
нного одягу, які дуже розпо-
всюджені в Європі та Японії, 

різноманітних роботів на дис-
танційному та програмованому 
керуванні за допомогою контр-
олеру Arduino, трансформато-
ру «Тесла», вібророботів.

Кафедра «Комп’ютерні ін-
формаційні технології» предста-
вила роботів нового покоління 
AllCode. Це нова концепція 
програмування, яка є незалеж-
ною від хоста й може викорис-
товуватися практично з будь-
якою мовою програмування, 

уключаючи Flowcode, MATLAB, 
LabVIEW, Python, App Inventor, 
Visual Basic/C#/C. Можна запро-
грамувати поведінку як одного 
робота, так і декількох з одного 
хоста. Усі бажаючи мали змогу 
провести змагання з перегонів 
на роботах AllCode, керування 
яких відбувалося за допомогою 
мобільних пристроїв. 

У змаганнях із робофутболу 
перемогла команда «Робоклуб 
Вугледар». Головний приз у 
змаганнях з робосумо поїхав до 
Слов'янська разом із командою 
«Рободжуніорс» студії U-Robot, 
вони ж перемогли і в робо-ке-
гельрингу. Слов'янці з команди 
RoboTeens, тієї ж студії U-Robot, 
заволоділи також головним 
призом у змаганнях зі слалому.

Найприємнішим моментом 
стало нагородження перемож-
ців та учасників, усі отримали 
подарунки та сувеніри.

Вітаємо всіх зі святом робо-
тів, яке пройшло в нашому місті. 
Бажаємо продовження!

Наталія Клімченкова,
 доцент кафедри ЕСА,

Андрій Коваленко,
 асистент кафедри КІТ

На травневому засіданні 
вченої ради ДДМА було виріше-
но ряд питань роботи Академії.  
Із доповіддю «Про підсумки 
профорієнтаційної роботи та 
задачі із забезпечення прийому 
студентів до Академії у 2019 р.» 
виступив відповідальний секре-
тар приймальної комісії, доцент 
Юрій Дьяченко. Він зазначив, 
що протягом навчального року 
відповідно до плану профорієн-
таційної роботи Академії всіма 
причетними до цієї справи від-
ділами, факультетами й кафе-
драми здійснено низку заходів 
щодо забезпечення прийому 
абітурієнтів у 2019 році. Прове-
дення профорієнтаційної робо-
ти в цьому році ускладнюється 
через бажання абітурієнтів на-
вчатися в більш великих містах 
за межами Донецької області. 

У цьому році на формування 
контингенту студентів суттєво 
впливатиме впровадження ЗНО 
з української мови та літератури 
для спеціальностей факультету 
економіки та менеджменту для 
отримання ступеня бакалавра 
(на базі диплома молодшого 
спеціаліста), як на денну, так і на 
заочну форми навчання, а також 
єдиний вступний іспит з інозем-
ної мови для отримання ступеня 
магістра зазначеного вище фа-
культету і більшості спеціальнос-
тей факультету автоматизації ма-
шинобудування і інформаційних 
технологій.

Профорієнтаційна робота 
серед абітурієнтів проводилася 
на закріплених базах агітації. Для 
випускників навчальних закла-
дів організовані підготовчі кур-
си. Були організовані Дні відкри-

тих дверей та інші масові заходи.
З метою супроводу й допо-

моги абітурієнтам, які прожива-
ють на території, не підконтроль-
ній Україні, в отриманні атестата 
про повну загальну середню 
освіту та вступі до ДДМА четвер-
тий рік поспіль на базі приймаль-
ної комісії спільно із ЗОШ № 8  
м. Краматорська працює освітній 
центр «Донбас – Україна». 

У поточному році прово-
дилася робота, спрямована на 
збільшення прийому вступни-
ків для навчання за ступенем  
«Магістр». 

Відділом СПіП розроблено 
нові рекламні буклети зі спеці-
альностями для вступу на ступінь 
«Бакалавр», оновлена «Пам’ятка 
абітурієнту – 2019» та створена 
нова «Пам’ятка магістру – 2019», 
створено інформаційно-реклам-

ні матеріали для регіональної 
преси, радіо з інформацією про 
умови вступу та навчання в 
ДДМА і спеціальності Академії. 
Проведені інші агітаційні заходи.

На базі приймальної комісії 
організовано пункт реєстрації 
випускників навчальних закла-
дів міста та регіону, у якому нада-
ється консультаційна та технічна 
допомога з питань реєстрації 
осіб для участі в ЗНО, та пункт 
реєстрації на єдиний вступний 
іспит з іноземної мови для ба-
калаврів, які вступають до магі-
стратури.

Інформація для випускників 
шкіл і ЗВО I–II рівнів акредитації 
постійно оновлюється та допо-
внюється на сайті ДДМА та сто-
рінках у соціальних мережах.

Велика робота проведена 
кафедрами із залучення школя-

рів до наукової роботи в рам-
ках Малої академії наук, як одну  
з форм агітаційної роботи. У регі-
ональному відділенні МАН Укра-
їни з науково-промислового 
профілю на базі ДДМА щорічно 
проходять заходи для учнів шкіл 
міста й регіону. У цьому навчаль-
ному році було проведено три 
конференції, у яких узяли участь 
школярі з Краматорська та інших 
міст Донецької області.

Профорієнтаційна робота  
у ЗВО І–ІІ рівнів акредитації здій-
снювалася в технікумах, коле-
джах і ВПУ області.

Відділом СПіП і головами 
циклових комісій МК ДДМА та 
ДТ ДДМА в листопаді 2018 року 
було проведено роботу з вияв-
лення потенційних абітурієнтів. 
Протягом навчального року 
кафедрами проводилася про-

форієнтаційна робота з абітурі-
єнтами, які ще не визначилися зі 
вступом, з метою орієнтації їх на 
навчання в ДДМА.

Учена рада ухвалила поста-
нову в якій надані завдання по 
удосконаленню профорієнтацій-
ної роботи. 

На вченій раді також затвер-
джені: Положення про відділ  
з роботи з іноземними студента-
ми, Положення про спеціалізова-
ні вчені ради ДДМА, Положення 
про порядок підготовки фахів-
ців ступенів доктора філософії 
та доктора наук в аспірантурі та 
докторантурі ДДМА, Положення 
про порядок визначення ака-
демічної різниці та перезараху-
вання навчальних дисциплін.  
З положеннями можна ознайо-
митися на сайті ДДМА.

Підготував Вячеслав Медведєв

НА ВЧЕНІЙ РАДІ ДДМА
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Студентка ДДМА спеці-
альності «Фізичне виховання 
і спорт», майстер спорту між-
народного класу із шахів Оле-
на Мартинкова взяла участь  
у Клубному чемпіонаті України, 
який проходив у місті Чорно-
морськ із 18 по 31 травня. 

«Я грала на першій дошці  

за команду збірної України се-
ред дівчат, – розповідає Олена. 
– Усього було 17 команд. У кож-
ній команді по шість шахістів.  
В основному, грали чолові-
ки, досвідчені майстри, ба-
гато гросмейстерів. Було 
дуже непросто, але ми посіли  
8-е місце».

Студенти ДДМА взяли 
участь у святково-ігровій 
програмі до Дня захисту ді-
тей «Усмішка дитини», яка 
відбулася 1 червня на площі 
Миру й проходила під патро-
натом міського голови Андрія  
Панкова.

Наші хлопці та дівчата для 
дітлахів міста провели цікаві 
конкурси. Разом із дітьми ма-
лювали «Моє місто», співали  
й танцювали, робили дітям ма-
люнки аквагримом і дарували 

повітряні кульки із символікою 
ДДМА. А малеча зі свого боку 
дарувала свої емоції та дзвін-
кий сміх.

ВІД КРЕМНІЮ ДО КРЕМНІЮ

ЯК НАШІ СТУДЕНТИ 
ДАРУВАЛИ ДІТЯМ 

УСМІШКИ

У ДДМА ПРОЙШЛИ ЗМАГАННЯ З КЛАСИЧНОГО 
ПАУЕРЛІФТИНГУ ТА ЖИМУ ШТАНГИ ЛЕЖАЧИ

СТУДЕНТИ АКАДЕМІЇ СТАЛИ ПЕРЕМОЖЦЯМИ ОБЛАСНИХ 
ЗМАГАНЬ ЗІ СКЕЛЕЛАЗІННЯ

НАША ШАХІСТКА УВІЙШЛА 
У 10-КУ НА КЛУБНОМУ 
ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ

СТУДЕНТИ КРАМАТОРСЬКА 
БІГЛИ «СТУДЕНТСЬКУ 

МИЛЮ» 

В ОБЛАСНИХ  ЗМАГАННЯХ  ХЛОПЦІ  ОТРИМАЛИ 
«ЗОЛОТО», А ДІВЧАТА – «БРОНЗУ»

23 травня на спортивній базі 
ДДМА відбулися змагання відкритої 
першості Академії з класичного пау-
ерліфтингу та жиму штанги лежачи.  
У змаганнях узяли участь 16 студентів.  
У підсумку місця розподілилися наступ-
ним чином:

Серед жінок у ваговій категорії  
до 47 кг:

1-е місце – Карина Сбітнєва, студент-
ка ДНМУ;

2-е місце – Вікторія Серокурова, 
Мет18-1т (ДДМА).

У ваговій категорії до 52 кг:
1-е місце – Анастасія Шмарова, ЕП17-1;

2-е місце – Римма Деркач, СА17-1.
Серед чоловіків у ваговій категорії  

до 74 кг: 
1-е місце – Олександр Бойко, ЗВ14-м;
2-е місце – Валерій Барбулін, МВС17-1.
У ваговій категорії до 83 кг:
1-е місце – Кирило Якушин, АВП 18-1т.
У ваговій категорії до 93 кг:
1-е місце – Олександр Грунський,  

АВП 16-1.
У ваговій категорії до 105 кг:
1-е місце – Ігор Жейков, ПТМ18-1т.
У ваговій категорії до 120 кг:
1-е місце – Дмитро Коноваленко,  

СА17-1.

З 25 по 26 квітня на базі скеледро-
му Донбаської державної машинобудів-
ної академії відбувся чемпіонат Доне-
цької області зі скелелазіння (швидкість)  
2019 року серед студентів університетів, 
академій та інститутів (закладів вищої осві-
ти ІІІ–IV рівнів акредитації).

За звання кращих змагалися три 
студентські команди: ДДМА, ДонНМУ  
та ДонНАБА.

У складі збірної команди Академії ви-
ступали: Сергій Карпенко (АВП-18-1т), 
Валентин Коротченко (ТМ-16-1), Олексій 
Куксін (ЕСА-18-1т), Мамедова Алія Мус-
тафа кизи (КН-18-2), Мілена Наумченко  

(АВП-18-1), Андрій Шапош-
ніков (СМ-16-1).

Підсумки особистої 
першості серед чоловіків:

1-е місце – Валентин Ко-
ротченко (ДДМА);

2-е місце – Валерій Мо-
рошан (ДНМУ);

3-є місце – Олексій Кук-
сін (ДДМА).

Підсумки особистої 
першості серед жінок:

1-е місце – Мілена На-
умченко (ДДМА);

2-е місце – Тетяна Буртнов-
ська (ДНМУ);

3-є місце – Анастасія Уман-
ська (ДонНАБА).

У командному заліку місця 
з першого по третє у відповід-
ному порядку посіли студенти 
Донбаської державної маши-
нобудівної академії, Донбаської 
національної академії будівни-
цтва і архітектури та Донецько-
го національного медичного 
університету.

Вітаємо нашу збірну коман-
ду з перемогою!

28 травня наше місто по-
повнилося ще одним музеєм. 
Обласний краєзнавчий музей 
нарешті закінчив свою пере-
реєстрацію і завдяки гранту, 
отриманому від українського 
культурного фонду, зміг орен-
дувати невелике приміщення 

колишнього супермаркету 
на вулиці Академічній. Нара-
зі музей ще не має фондів та 
має дуже мало експозицій, 

але будемо сподіватися, що 
вони скоро з’являться труда-
ми археологів. Зараз примі-
щення планують використо-
вувати для проведення лекцій  
та майстер-класів. У подаль-
шому планується відкриття 
повномасштабного музейного 

проекту «Людина в просто-
рі степу. Доба каменю. Доба 
бронзи». Побажаємо праців-
никам музею  здоров’я, на-

тхнення та подальших успіхів.
У сам день відкриття в му-

зеї провели дуже незвичайний 
захід із дивною назвою «Від 
кремнію до кремнію». Не для 
кого не секрет, що наші доне-
цькі степи багаті кремнієм. Для 
нас із вами це просто нікому 
не потрібне каміння, а для лю-
дини в добу неоліту (кам’яного 
віку) це був матеріал, який за-
мінював сталь, і навіть на тери-
торії нашого міста археологи 
знайшли декілька кременео-
бробних майстерень давньої 
людини. Через віки кремінь 
витіснили з життя людини інші 
матеріали, але в XXI столітті він 
повернувся у кремнієвих мі-
кросхемах, на яких працюють 
усі сучасні комп’ютери та інші 
ґаджети.

На заході була представ-
лена міні-виставка перших 
кам’яних знарядь людини  
й перших процесорів та ігро-
вих приставок на кремнієвих 
мікросхемах та фотовиставка 
«Таємниці курганів». Діти мо-
гли побавитися грою в архео-
логічну пісочницю чи грою на 
ретроконсолях. Археолог Юрій 
Коваль показував, як люди 

багато тисяч років тому роби-
ли собі знаряддя з кремнію, 
розповідав про археологію та 
відповідав на запитання. А Ві-
ктор Сотников, представник 
громадської організації «Нова 
Дружківка», презентував доку-
ментальний фільм «Станіслав 
Самойленко: академік із Друж-
ківки». Це фільм про одного 
розробника Інтернету, який 
народився в Дружківці. Мало 
хто з нас бодай щось знає про 
цю людину, але його наукові 
розробки мали велику вагу 
для свого часу. Зараз фільм ще 
в процесі доробки, після чого 
його обов’язково викладуть  
до YouTube.

Упродовж усього заходу 
панувала дружня атмосфера та 
пригощали смачним трав’яним 
чаєм. Якщо ви не були на цьо-
му заході, то подібні заходи 
ще будуть проводитися, про-
сто слідкуйте за інформаці-
єю на сайті музею. Сам му-
зей знаходиться за адресою:  
вул. Академічна, 84.

Андрій Капелещук

31 травня в парку Ювілей-
ний відбувся Всеукраїнський 
фізкультурно-оздоровчий 
захід серед студентів закла-
дів вищої освіти в Донецькій 
області «Студентська миля».  
У легкоатлетичному забігу на 
дистанцію 1 миля (1609 метрів) 
узяли участь студенти Дон-
баської державної машино-

будівної академії, Донбаської 
національної академії будівни-
цтва і архітектури, Машинобу-
дівного коледжу ДДМА, Крама-
торського коледжу технологій 
та дизайну.

Після забігу відбулася ві-
кторина, у якій були питання 
про Олімпійські ігри.

З 28 по 29 травня на від-
критих спортивних майдан-
чиках Машинобудівного ко-
леджу Донбаської державної 
машинобудівної академії від-

булися змагання чемпіонату 
Донецької області з пляжного 
волейболу серед студентів 
університетів, академій та ін-
ститутів (закладів вищої освіти  

ІІІ–IV рівнів акре-
дитації) Донецької  
області.

У змаганнях ви-
явили бажання по-
мірятися силами 
одинадцять пар 
– шість чоловічих 
та п’ять жіночих ко-
манд із чотирьох 
вишів області: Дон-
баської держав-
ної машинобу-

дівної академії (ДДМА,  
м. Краматорськ), Донецького 
національного медичного уні-
верситету (ДНМУ, м. Лиман), 
Донбаського державного педа-
гогічного університету (ДДПУ, 
м. Слов’янськ), Донбаської на-
ціональної академії будівни-
цтва і архітектури (ДонНАБА,  
м. Краматорськ).

У складі трьох збірних ко-
манд Академії виступали: Ми-
хайло Бойко, Даніїл Васильєв, 
Кирило Бабіч, Олександр Шин-
кар, Світлана Красножон, Віта-
ліна Кульпіна.

За підсумками зіграних зу-
стрічей, серед чоловіків I місце 

посіла збірна команда ДДМА 
у складі Михайла Бойка й Да-
ніїла Васильєва, II місце – пара  
з Донбаського державного 
педагогічного університету, 
третіми стали представники 
Донецького національного ме-
дичного університету.

За підсумками командного 
заліку, серед жінок I місце посі-
ла збірна команда Донбаського 
державного педагогічного уні-
верситету, II місце – Донецько-
го національного медичного 
університету, III місце – Дон-
баської державної машинобу-
дівної академії.

СПОРТ

Рубрику  веде  Вікторія  Лебединська
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Дійсно, з моменту віднов-
лення незалежності України в 
1991-му році загроза нападу 
РФ на Україну справді існувала. 
І цьому були передумови адже 
внутрішньою політикою кому-
ністичної влади заздалегідь були 
закладені «зерна протистояння» 
та створені об’єкти національ-
но-етнічних конфліктів у май-
бутньому. Робилося це шляхом 
переселення людей з історичних 
місць проживання в інші респу-

бліки або підпорядкування істо-
ричних регіонів одних народів 
іншим республікам. Наприклад, 
передача вірменського Нагор-
ного Карабаху до Азербайджану 
в 1988 році спричинило зброй-
ний конфлікт, який триває доте-
пер. Або передача українського 
Придністров’я до Молдови спри-
чинило в 1992 році збройний 
конфлікт, який триває дотепер. 
А переселені до Криму росіяни 
допомагали в 2014 році росій-
ським загарбникам. Саме Крим 
відзначився найбільш активни-
ми сепаратистськими рухами ще 
з 90-х років. Вагомий вплив на 
розхитування ситуації мав і Чор-
номорський флот РФ.

Загроза вторгнення була під 
час Помаранчевої революції, 
але завдяки своєчасній роботі 
Служби безпеки України цього 
вдалось уникнути.

Тобто «зерна протистояння» 
були закладені ще в часи соціа-
лізму. Тому розглянемо сучасні 
аспекти обстановки, які склалися 
навколо України.

Географічний і воєнно-по-
літичний стан

Сухопутний кордон з РФ 
складає 1974,04 кілометра  
(з них 409,3 кілометри Україною 
не контролюється), плюс 22 кі-
лометри кордону з Кримом.  
А згідно з даними, наданими міні-
стром внутрішніх справ Арсеном 
Аваковим, слід додати близько 
450 кілометрів лінії зіткнення з 
терористичними псевдо-респу-
бліками Л/ДНР і 405 кілометрів 
з псевдо-республікою Придні-
стровською молдавською респу-
блікою (ПМР). Це не враховуючи 
1084 кілометри кордону з Біло-
руссю, з котрою в нас де-юре 
нормальні сусідські стосунки, 
де-факто білоруська армія разом 
з її КДБ має суттєвий вплив Крем-
ля. Якщо поглянути на мапу, то 
ми бачимо, що Україна оточена 
з трьох сторін світу: з півночі та 
сходу – Росією, на південному 
сході та півдні – окуповані Крим 
і Донбас та Придністров’я. На 
даний момент гарячою точкою, 
на щастя, є лише Донбас. Про-
аналізуємо військово-технічний 
стан на кожному з наведених на-
прямків.

Державний кордон Украї-
ни з Росією. Найнебезпечніший 
напрямок. До цього кордону, 
згідно із заявою ексверховного 
Головнокомандувача ЗС України 
Петра Порошенка, Москва, з од-
номільйонної армії РФ, стягнула 
80 тисяч військових. Насправді 
їхня кількість значно менша. 
Справа в тому, що з загальної 
чисельності 10% становлять офі-
цери штабів, кухарі, ремонтники, 
стройова частина та інші.

Бойові підрозділі Москви. 
Екссекретар РНБО Олександр 
Турчинов на Київському без-
пековому форумі надав довідку 
про підрозділи, що РФ підтягну-
ла до наших кордонів: «На Сході 
(східному кордоні – ред.) нашої 
країни стоїть 8-а армія Південно-
го округу Російської Федерації, 
на Півночі (північному кордоні 
– ред.) – 20-а армія, з Західного 
боку Російської Федерації. Вони 
також тримають у резерві першу 
танкову армію, 49-у і 58-у загаль-
новійськові армії. І цього замало. 
Для забезпечення наступу, який 
готується РФ, будуть використо-
вуватись 6-а і 4-а армія повітря-
но-космічних сил. Уздовж нашо-
го кордону розташовані також 
8 ракетних бригад. Для наступу 
готується 4 дивізії і 5 бригад пові-
трянодесантних військ, 5 бригад 
і 1 полк морської піхоти. І навіть 
цей ресурс Росія вважає недо-
статнім. У Південному військово-
му окрузі почалось формування 
6-ти резервних «казацьких диві-
зій». Ці підрозділи дислокуються 
біля Сумської, Чернігівської та 
Харківської областей. Здавало-
ся страшна цифра і при наступі 
углиб України за невеликий час 
вони пройдуть далеко. Вісім ти-
сяч українських прикордонни-
ків, які їм протистоять на цьому 
напрямку, не надовго затрима-
ють війська РФ.

Загальна чисельність техніки 
РФ, Криму, Д/ЛНР складає: 1400 
артилерійських систем та ракет-
них систем залпового вогню, 900 
танків, 2300 бойових броньова-
них машин, більше 500 літаків та 
300 вертольотів». З військовою 
технікою проблем у Росії не було 
з часів Другої світової. Кількістю 
військової техніки вони не посту-
палися майже нікому.

Бойові підрозділи Украї-
ни. Чим же ми відіб’ємо агресію 
зі своєю 180 тисячною армією 
(саме бойових військовослуж-
бовців), враховуючи, що тре-
тина армії завжди знаходиться 
в зоні ООС (колишня АТО). Але 
це все теоретичні міркування. 
Якщо в 2014-му році головною 
силою, яка стримала росій-
ську агресію, були доброволь-
чі батальйони, які надалі були 

підпорядковані Міністерству 
внутрішніх справ, то тепер 
все кардинально змінилось.

Тільки при введенні воєнно-
го стану в період з 26 листопа-
да 2018 р. по 26 грудня 2018 р. 
Збройними силами України було 
перевиконано в декілька разів 
план з мобілізаційного призову 
резервістів першої черги. Тобто 
приблизно за тиждень Україна 
поповнила ряди своїх військ 40 
тисячами мотивованих, боєз-
датних солдатів і офіцерів, які 
раніше брали участь у бойових 
діях на Донбасі, мають бойовий 
досвід і військово-професій-
ну кваліфікацію: кулеметники, 
снайпери, навідники, операто-
ри, командири відділень, взво-
дів тощо. Станом на листопад 
2018 року налічується 178 тисяч 
військовозобов’язаних першої 
хвилі й 30 тисяч другої. Звісно, усі 
100 % одразу не призиваються з 
тих чи інших причин. Ці 208 тисяч 
це колишні контрактники з шес-
ти хвиль мобілізацій, котрі трива-
ли в період з 2014 по 2015 роки, 
тому не варто виключати можли-
вість призову 7-ої, 8-ої і т.д. хвиль, 
які плануються якраз на випадок 
різкого погіршення обстановки 
на фронті. Призов оперативно-
го резерву в найкоротші строки 
дозволить не тільки провести в 
тилу додаткову мобілізацію, а ще 
за заявами ексначальника Генш-
табу Віктора Муженка у змозі 
перейти у контрнаступ. Це те, що 
стосується можливостей тільки 

Збройних Сил, без Національної 
гвардії та інших підрозділів. 

У військовій техніці зберіга-
ється приблизний паритет з РФ. 
За даними «The Military Balance» 
(Міжнародний інститут страте-
гічних досліджень у Лондоні), 
станом на 2018 р. у нас – 832 тан-
ків різних модифікацій, і 1248 на 
зберіганні; 1087 бойових машин 
піхоти та бронетранспортерів 
(класу БТР-3, БТР-4), 389 броне-
транспортерів (класу БТР-60, 
БТР-70, БТР-80, МТ-ЛБ, БТР-Д); 
понад 532 самохідних артиле-
рійських установок; понад 515 
буксируваних гармат і гаубиць; 
348 реактивних систем залпо-
вого вогню різного калібру; 340 
мінометів калібру 120 мм; 90 
тактичних ракетних комплексів 
Точка-У; 35 ударних гелікоптерів 
Мі-24 і 24 багатофункціональних 
Мі-8. Тобто для оборони відпо-
відати нам є чим. Самими лише 
комплексами 9К79-1 «Точка-У» 
з дальністю 120 км і площею 
ураження однією ракетою біль-
ше 2 га можна зупинити атаку 
ворога. Враховуючи, що в нас їх 
удвоє більше ніж у РФ (90 проти 
36 за даними того ж «The Military 
Balance»). На початку війни саме 
так ми і зупинили наступ росіян 
під Пісками і ДАП (Донецький ае-

ропорт – ред.), розстрілюючи їхні 
колони з солдатами і технікою. 
Також у нас є перевага у проти-
танкових керованих ракетних 
комплексах ПТУР.

З нового озброєння надій-
шли новітні комплекси «Стугна» 
і «Корсар» з лазерними випро-
мінювачами дальністю 5 і 2,5 км 
відповідно. На озброєння на-
дійшли американські комплек-
си «Javelin» з дальністю 2,5 км і 
з самонаведенням по «слабких 
місцях» техніки. За останніми да-
ними військова допомога США 
буде і надалі розширюватись. 
Значить і славнозвісним росій-
ським танкам нам є, чим відпо-
вісти. До того ж, ПТКР «Стугна» 
здатна уражувати й деякі пові-
тряні цілі, як наприклад гвинто-
крили.

Лінія зіткнення з ДНР та 
ЛНР. Розглянемо кількість осо-
бового складу і техніки неза-
конних збройних формувань. 
Чисельність особового складу  
Д/ЛНР скоротилася за 5 років ві-
йни з 40-50 тисяч бойовиків до 
32 тисяч, в яких служать пере-
важно представники російських 
військ 12 і 7 тисяч відповідно 
(за останніми даними 
навіть до 3 тисяч). Змен-
шення війська пов’язане 
з низьким демографічним 
резервом, поганою дис-
ципліною (не поодиноке 
вживання наркотичних за-
собів особовим складом, 

пияцтво, між особові конфлікти 
із застосуванням зброї), масове 
дезертирство (у тому числі пе-
рехід на бік України) та низьким 
моральним станом. За струк-
турою їхня армія складається  
з 9 бригад, 5 полків, 14 батальйо-
нів. Вони зосереджені у 2 армій-
ських корпусах.

У плані ж технічного осна-
щення їм позаздрили б армії 
європейських країн. На сьогодні 
у арміях ОРДЛО 496 танків (біль-
ше ніж у Франції, Німеччини чи 
Італії), 948 бойових броньова-
них машин, 762 артилерійські 
системи, 208 реактивних систем 
залпового вогню. Але усе це не 
допоможе, якщо немає мораль-
ного духу й дисципліни. На дум-
ку військових і аналітиків, ЗСУ 
визволять окуповані райони 
упродовж декількох тижнів. На-
ступ з їхнього боку дуже мало-
ймовірний. Немає сил, чисель-
ності й сенсу. Навіть якщо на 
наступі наполягають місцеві ва-
тажки, то цього навряд чи хоче 
Москва.

Напад з Азовського моря 
теж малоймовірний. Російській 
флот в морі відчуває себе гос-
подарем, але десант з кораблів 
буде знищений ще по дорозі до 
берега.

Кордон з окупованим 
Кримом. На жаль, за ці 5 років 
росіяни перетворили Крим на 
справжню військову базу з чи-
сельністю 32,5 тисячі військ, 88 
артилерійських систем, 52 реак-
тивні системи залпового вогню, 
372 бойові броньовані машини, 
113 бойових літаків, 62 бойові 
гелікоптери, 6 бойових суден  
і 6 підводних човнів.

Силою ми Крим навряд чи 
повернемо, тільки людей покла-
демо. І РФ у наступ не 
піде з тих же причин. 
Принаймні, це буде не 
основним напрямком 
наступу, а допоміжним. 
Основним буде кордон 
України з РФ, з пріори-
тетом на Київ. А напад 
військ Криму на Хер-
сонську область скоріш 
буде допоміжним кро-
ком, метою якого буде 
з’єднання з ОРДЛО (окупованих 
районів Донецької та Луганської 
областей). Сам же Крим скоріш 
слугує Москві як тактичний плац-
дарм для майбутнього можливо-
го просування в Європу (якщо 
таке буде).

Державний кордон з не-
визнаною Придністровською 
молдавською республікою. 
Окрім місцевих придністров-
ських сил, у ПМР знаходиться 
14-а російська армія. Загаль-
на чисельність Збройних Сил 
складає 7,5 тисяч. Це 4 брига-
ди та 4 батальйони. З техніки: 
до 20 танків, до 150 бойових 
броньованих машин, більше  

150 артилерійських комплексів, 
15 літальних апаратів (гвинто-
крилів та літаків). Ситуація та 
ж, що і з Кримом – допоміжний 
напрямок атаки на Одесу, якщо 
в ОРДЛО ще є якісь фантастичні 
мрії про наступ. Необхідно вра-
ховувати, що ПМР знаходиться 
у стані війни з Молдовою, тому 
навряд чи самостійно, без при-
криття з Москви, почне війну ще  
й з Україною.

Деякі аспекти зовнішньої 
політики Кремля. Політика 
Росії, неважливо якої – імпер-
ської, радянської чи федера-
тивної, була загарбницькою й 
колоніальною, тому без України 
та Криму вони своїх володінь 
не бачать. Це давно зрозуміло 
людям, які хоч трошки читали 
підручники з історії. Питання в 
іншому: чи готова і здатна за-
раз Росія на повномасштабне 
військове вторгнення в Україну. 
Як ми розглянули вище, навіть 
якщо вона на це і здатна, то не 
факт, що в них це вийде. Тактику 
2014 року застосувати вона вже 
не зможе. У Кремлі це розуміють 
з результатів активної фази ві-
йни з Україною у 2014–2015 рр. 

Так, вони окупували 40% тери-
торії Донбасу, але скільки було 
знищено їхніх солдат і техніки. 
Вони цей досвід беруть до уваги 

і вдруге нападати за цієї політич-
ної обстановки вже не наважать-
ся. Та і непотрібно це їм. Адже 
метою Путіна є розхитування 
політичної ситуацію в Україні, за-
вівши якомога більше 5-ї колони 
(проросійських сил і корупціо-
нерів) до Парламенту і в місцеві 
ради. Також робиться ставка 
на диверсії, на кшталт підриву 
складів боєприпасів та усування 
патріотів. З досвіду інших країн 
– Путін з Єльциним і робили так 

в Молдові, Азербайджані, Грузії, 
Чечні, Сирії. Вони створювали 
гарячі «точки» всередині країн 
під виглядом національно-етніч-
них конфліктів (Придністров’я, 
Абхазія, Південна Осетія) і потім 
кидали їх, залишаючи в країнах 
«виразки, які кровоточать». Ці 
виразки надалі не дають країні 
нормально розвиватися.

Але останнім часом дещо 
змінилася внутрішня риторика 
керівництва країни-агресора. 
Ось наприклад у березні цьо-
го року, начальник Генштабу 
ЗС РФ В.Герасимов представив 
нову воєнну доктрину РФ. У ній 
йшлося про пріоритет «перева-
ги над будь-яким потенційним 
суперником» у тому числі США 
та НАТО, вважаючи їх «агресо-
рами». Причому, якщо в мину-
лій доктрині Герасимова 2013 
року йшлося про пріоритет «гі-
бридних війн» та використання 
також «інформаційних методів 
боротьби з противниками», то 
зараз вже риторика змінилася і 
йдеться про масштабну конти-

нентальну війну і ставка робить-
ся на військово-технічне осна-
щення. Стає зрозуміло чому в 
РФ збільшуються витрати держ-
бюджету на оборонку, випробу-
вання військово-космічних сил, 
запуски ракет і т.д. Дотримання 
цієї доктрини на практиці під-
креслює і екссекретар РНБО Тур-
чинов: «Росія не лише вкладає 
мільярдні ресурси в розбудову 
військової інфраструктури, вона 
готується до повномасштабних 
військових дій, до повномасш-
табної континентальної війни  
в Європі, і перший плацдарм, 
який вони будуть намагатись 
взяти – це наша країна». Ще вар-
то взяти до уваги відновлення 
аеродромів та тактичних вій-
ськових баз на кордоні з Укра-
їною, котрі більш актуальні для 
майбутньої експансії в Європу, 
ніж для війни з Україною.

Тож які ми можемо зроби-
ти висновки:

1. На цей час, Збройні сили 
України в змозі протидіяти і від-
бити повномасштабний сухопут-
ний напад Російської Федерації. 
При цьому в коротший строк 
мобілізувати необхідну кількість 
підготовленого особового скла-
ду військових підрозділів.

2. Збройні сили, які знахо-
дяться на Сході України, здатні 
визволити окуповану частину 
Донбасу. Стримують операцію  
з визволення Донбасу тільки 
політичні перестороги й ухвали 
Мінських домовленостей. Ви 
знаєте, що на зараз ЗСУ визволя-
ють територію «сірої зони», яка 
за Мінськими угодами повинна 
бути підконтрольна Україні.

(Закінчення на с. 5)

Я розумію, що для обґрунтованого пояснення цього питання прийшлось написати багато літер. Нічого не поробиш, 
питання, яке поставлене в заголовку, досить об’ємне і двома словами тему не опишеш. Але для нетерплячих попередньо 
скажу, що боятися не варто. 

Ви добре пам’ятаєте «страшилки» 2014 року, які поширювали любителі «русского мира» про наступ московських 
військ на Україну. Нещодавно, а саме з початком виборчої кампанії, та і після неї, цими «страшилками» знову почали 
лякати пересічних громадян. На жаль, на сьогодні багато хто з політиків та чиновників спекулює цією темою, а інколи  
і відверто нею прикривається, як захистом своїх злочинних дій від народного правосуддя. «Страшилки», також, можуть 
бути блефом зі сторони самої Росії, або певний козир у її рукаві. Тому треба розібратись, чи варто боятись великого на-
ступу Москви.

ЧИ МОЖЛИВИЙ НАСТУП РФ НА УКРАЇНУ
 І НАСКІЛЬКИ ЦЬОГО ВАРТО БОЯТИСЯ

 АНАЛІТИЧНІ РОЗДУМИ

ПТКР «Стугна-П» у повному бойовому 
комплекті (з ракетою та тепловізором)

Американський ПТКР «Javelin»

Воронка від ракетного 
комплексу 9К79-1 «Точка У»

Колона Збройних сил РФ
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29 травня в рамках інфор-
маційно-просвітницької кампа-
нії в Донецькій області, спільно 
зі штабом Операції Об’єднаних 
сил, відбулася зустріч зі студен-
тами та викладачами ДДМА для 
обговорення питань розви-
тку інститутів громадянського 
суспільства та популяризації 
євроатлантичної інтеграції. Це 
була чудова можливість дізна-
тися про невійськові сторони 
НАТО, грантові програми та не 
тільки. Зустріч провів заступник 
начальника штабу ООС Руслан  
Мирошниченко.

Під час цієї зустрічі не було 
довгих розповідей про НАТО як 
про політико-військовий блок. 
Усю інформацію студенти і так 
можуть знайти в Інтернеті або ді-
знатися про діяльність організа-
ції північноатлантичної угоди на 

її офіційному сайті. Ознайомити 
студентів із можливостями для 
молоді – ось що було головною 
метою цієї зустрічі. 

Руслан розповів про те,  
що існує така програма НАТО,  
як «Наука заради миру та без-
пеки». Програма є інструментом 
політики, спрямованої на по-
глиблення співпраці та діалогу з 
усіма партнерами на основі на-
укових досліджень та інновацій 
цивільного характеру, з метою 
сприяння досягненню ключових 
цілей Альянсу та розв’язання 
питань, що належать до пріори-
тетних галузей діалогу та спів-
робітництва. Тобто ключовим 
питанням є співпраця, безпека 
й створення безпекового серед-
овища на євроатлантичному 
просторі шляхом діалогу між 
різними верствами населення.  

У тому числі ця програма розгля-
дає пропозиції молоді від моло-
дих вчених, які містять цікаві ідеї 
в різних галузях науки і техніки.

НАТО, як і інші міжнародні 
організації, опікується питан-
нями розвитку молодіжної со-
ціальної активності. Тобто воно 
теж сприяє самоорганізації мо-
лоді. НАТО фінансує програми 
або може виступати частковим 
спонсором у питаннях надання 
допомоги щодо створення плат-
форм для обговорення й пошуку 
шляхів для вирішення проблеми.

У Києві існує Центр інформа-
ції та документації НАТО (ЦІДН) 
в Україні – частина офіційного 
представництва НАТО в Украї-
ні. До цього центру надходять 
тисячі проектних пропозицій, у 
тому числі від молодіжних орга-
нізацій, асоціацій чи об’єднань 

або навіть від однієї особи. Як 
правило, заявки, що надсилають 
до ЦІДН, мають характер діалогу, 
тобто заявки на проведення кру-
глих столів, конкурсів, мотива-
ційних тренінгів, які пояснюють 
суспільству ту чи іншу пробле-
му. Краще, звичайно, спочатку 
висвітлювати в таких проектах 
проблеми невоєнної тематики, 
які забезпечують безпекове се-
редовище. До таких проблем 
можна віднести, наприклад, пи-
тання екології, інформаційної 
безпеки та ін. НАТО із задоволен-
ням надає молоді можливості й 
фінансування таких платформ  
для діалогу.

Для тих, у кого є ідеї таких 
проектів: заходьте на офіційний 
сайт НАТО в розділ «Офіс публіч-
ної дипломатії НАТО». Саме туди 
й надсилаються заявки з проек-

тами – на отримання гранту. За-
явка заповнюється англійською 
мовою. Детальніше ознайоми-
тися із грантами, що надаються 
НАТО публічній дипломатії, мож-
на на офіційному сайті. 

Отже, НАТО дає можливість 
проявити себе й свою активну 
соціальну позицію абсолютно 

всім. І не обов’язково для цього 
бути зрілою людиною із досві-
дом роботи у якійсь галузі. Якщо 
у вас є дійсно крута ідея чи про-
ект, то варто випробувати свою 
вдачу й спробувати втілити свої 
ідеї в життя. А НАТО вам у цьому 
допоможе!

Руфь Кравчук

Сьогодні ми пред-
ставляємо нашого колегу 
– поета, військового жур-
наліста, лауреата премії 
конкурсу «Смолоскип» для 
молодих письменників, ма-
йора ЗСУ Володимира Патолу.  
На фронті Володимир з по-
чатку війни. З 2015 року був 
начальником відділення 
служби й роботи з особо-
вим складом газети «При-
кордонник України». Наразі  
є кореспондентом програми 
«Секретний фронт» ICTV. До-
писував у низку газет та журна-
лів. У 2016 році у видавництві 

«Смолоскип» надрукована його 
збірка віршів «Грань». Співав-
тор ідеї та сценарію докумен-
тального фільму «Перехрестя 
балу», прем’єра якої відбулася  
у 2018 році.

***
Холодна весна.
Чотирнадцятий рік.
Яскраво і страшно почате століття.
Як відчай без дна,
нерішучості пік,
нездатність вести і готовність горіти.

Чужої брехні
безперервний потік,
отруйної зради брудне розмаїття...
Палають вогні,
піднімається крик,
сусідська пащека зміїна пригріта...

По вістрю клинка
неприкрита душа,
прив’язаним псом по короткому дроту...
Команда дзвінка –
І загін вирушав
робити важку чоловічу роботу.

05.05.2014

(Закінчення. Початок на  с. 4)
Що стосується Криму, то 

його географічне положення, 
наявність не тільки сухопутних, 
а і військово-морських сил, а 
також авіації, яку вони можуть 
застосувати у разі загострення 
ситуації не передбачають швид-
кого визволення. На їх погляд, не 
признаний світом статус Криму, 
як території Росії, дозволяє їм за-
стосовувати всі види зброї.

3. За п’ять років суттєво 
змінилась озброєння ЗСУ. Так, 
розроблена і впроваджена вій-
ськова техніка, якої не було на 
початку війни. А саме: контр-
батарейні комплекси, здатні 
виявляти артилерійські батареї 
і надавати координати для зни-
щення, озброєння для знищення 
броньованої техніки, нові висо-
комобільні САУ, ракетні комп-
лекси «земля–земля» і «зем-
ля–повітря», безпілотні літальні 
апарати, які тепер використо-

вуються для різних тактичних 
задач, комп’ютерні системи ке-
рування військами. Проходить 
випробування радарний комп-
лекс, здатний виявити навіть 
безпілотні літальні апарати.

4. Політичний авторитет 
України у світі є стримуючим 
фактором для агресора.

5. З недоліків необхідно 
зазначити матеріальне ста-
новище флоту. Поки що ми 
не зможемо дати відсіч во-
рогу на морі. На озброєнні в 
нас нема потужних лінкорів, 
есмінців і авіаносців. Але 
дружні до нас війська НАТО 
надають допомогу в Чорно-
му морі. І з цим агресору потріб-
но рахуватися.

Українська авіація за чисель-
ністю поки що поступається Мо-
скві. І паритет швидко не може 
бути встановлений. Але розви-
ваються засоби протиповітряної 
оборони (ППО).

6. Ще один суттєвий недо-
лік – це наявність ядерної зброї 
у країни-агресора і відсутність її 
у нас! Ядерна зброя, на сьогодні, 
є стримуючим фактором. З цієї 

причини всі держави вимушені 
звертати увагу на позицію Росії 
та остерігатися її. Бо неперед-
баченими є дії неадекватного 
керівника країни з ядерною 
зброєю.

7. Ну і найголовніше пи-
тання, з якого ми і почали, – чи 

варто нам боятися військово-
го вторгнення на нашу землю?  
Відповідь – ні.

Мабуть хтось здивується – 
як же так, у нас стільки недоліків. 

Але як можна боятися того, 
що вже трапилось? Може 
в багатьох є острах того, 
що все повториться, як у 
2014-му? Так ні, проект «Но-
воросія» був провалений,  
а Одеса та Харків ідеологіч-
но для сепаратизму втраче-
ні назавжди. Чи може боя-
тись, аби тут не з’явились 
російські війська? Але вони 
вже 6-й рік тут, на танках та 
зі зброєю. Якщо в період 

лютий–липень 2014 р. це були 
малочисельні диверсійні групи 
спецпризначенців ФСБ та ГРУ, то 
з серпня 2014 р. Росія відкрито 
завдала удар по трьох напрям-
кам: Луганський аеропорт, Іло-
вайськ, Новоазовськ. У резуль-
таті відтіснила ЗСУ до нинішньої 

лінії розмежування. Для тих, хто 
не пам’ятає, – влітку 2014 р. вони 
були фактично в кільці Донецьк 
та Луганськ. Відкритими в них 
лишались по одній дорозі, спе-
ціально для відступу, такі собі 
«коридори» підготувала для них 
Україна. Кордон теж практично 
увесь був під нашим контролем, 
залишалось хіба кілометрів 
40 на Луганщині. Над берегом 
Азовського моря на Донеччині 
ми взагалі повністю відновили 
контроль. Ватажок терористів 
Ігор Стрєлков (Гіркін) ще в черв-
ні закликав Москву втрутитися, 
бо інакше псевдо-республіки  
не витримають.

Тобто з 2014 року регулярні 
російські війська, російські офі-
цери та російські найманці по-
стійно знаходяться в нас на Дон-
басі під виглядом ЧВК Вагнера 
(Частная военная кампания Ваг-
нера), регулярно проводять ро-
тації й заводять туди нові сили.

Тож для тих, хто спекулює 
та прикривається темою втор-
гнення Москви, хочемо нагада-
ти: вона вже триває п’ять років. 
Деякі політики побоюються, 
що Москва може напасти з пів-
ночі, але це не означає, що ми, 
українці, маємо жити в постій-
ному страху та боятися робити 
навіть мінімальні кроки з очи-
щення окупованих районів, бо 
«Путін нападе…». Ні, ми маємо 
до цього готуватися фізично 
і морально, і навіть бути гото-
вими вдарити першими, якщо 
буде змога. Бо війна з Росією в 
нас уже йде, і наш ворог постій-
но слабне. Внутрішня ситуація 
Російської Федерації залишає 
бажати кращого і не виключе-
но, що вона навіть «розійдеться 
по швах», як СРСР у 1991 р. Тож  
не панікуємо, об’єктивно оцінює-
мо ситуацію і пам’ятаємо, що все  
буде Україна!

Рубрику веде Іван Петренко

НАТО ДЛЯ МОЛОДІ

ЧИ МОЖЛИВИЙ НАСТУП РФ НА УКРАЇНУ  І НАСКІЛЬКИ ЦЬОГО ВАРТО БОЯТИСЯ

ГРАНІ ВІЙНИ
Под сенью муз

Колискова
Права – на затворі автомата,
Ліва – на руків’ї штик-ножа.
Ніч, палатка, дощ. Лежать солдати –
Невелика зграя і вожак.
Їхній сон буває неспокійним,
Іноді на серці світлий щем.
Їх чекають синьоокі мрії,
Ніч колише вітром і дощем.

Тут спокійно, тепло, навіть сухо.
Варта ходить, слухає, не спить.
Опівнічний поїзд ловить вухо.
Прикордонний пес, дерева, мить.

Не розірвуть тишу міномети,
Грізний кулемет не загарчить.
Спить приймач притишеним куплетом.
Хлопці сплять… Тихіше, не кричи…

Їм, можливо, скоро вирушати.
Невідомість сіра і чужа.
Права – на затворі автомата,
Ліва – на руків’ї штик-ножа.

Мілове,  08.07.2014

Пам’яті В. Стуса
Озброївшись словом, гострішим пера,
Стальним благородством із совістю в парі,
Він вийшов на битву, він крикнув: «Пора!»
Кривавим пащекам тупих динозаврів.
А їм не збагнути хоробрості смертника –
Вони ж бо звели піраміди з кісток.
Чому ж тоді бісяться злякані зверхники?
За словом безумця – упевнений крок.

Криваві вожді, не дорослі до слова,
До честі, закону, до правил війни,
Лютують, шаліють від влади і крові,
Безсилої люті продажні сини.

Система тремтить під ударами воїна,
Безстрашні слова вже прорубують шлях,
І світ дізнається про злочини скоєні –
Полеглі герої не йдуть в небуття.

Нікчемним законом, неначе щитом,
Рятуючи душі в спартанськім строю,
Крізь смерть самовіддано йшов напролом.
Василь не оплакував долю свою.

10.01.2008

За тих, хто в полі...
Праворуч розтяжки, ліворуч - стрільба.
А час незворушно секунди рубав,
А хлопці міцніли в гарячих боях.
Горить за спиною підірваний склад.
Невидима група прямує назад.
І вся "шахівниця" сьогодні твоя.
Миттєвість на рішення - доля така.
І зведені нерви, і зброя в руках.
І тіні по флангу: "Чужі чи свої?"
У цьому немає чиєїсь вини.
Тобі не приснились кошмари війни –
Розвіднику сняться майбутні бої.

25.04.19

Вірші Володимира Патоли

***
О, нерастраченная нежность,
Случайный дар осенних снов.
Случайных губ и линий грешность,
Полуигра, полулюбовь.

Случайность тишины над миром,
И две пылинки двух начал
Взлетают над быльем постылым,
От невезения устав.

И в исступленности желаний
До невозможности границ
Вся горечь прошлых ожиданий,
Твоих царей, моих цариц.

И обнаженность одиночеств, 
Уже друг друга не щадя,
Соединения захочет
Под серокрылием дождя.

Но бог тоски – рассвет осенний – 
Уже готовит путь разлук,
И наших судеб карусели
Обречены на новый круг.

Andrew Smith

***
Ніч мерехтить червнева: 
Турнір кущів запашних. 
Інфанта чи королева – 
Хто переможе з них?
Гілки солодко-рожеві – 
Шипшини й троянди квіт. 
Примхлива квіток королева – 
Чи непоказний живопліт?
Легкий аромат холодний, 
Тендітні білі свічки – 
Інфанта зціля що завгодно, 
Сягаючи струн тонких.
І вовчої ягоди співи, 
Й трояндові пристрасть і шал – 
Двобій цей червневий щасливий 
Прискорює серця чвал.

Наталка Зміївна

Хрустальный мир
Хрустальный мир зовётся зимней сказкой.
В нём радуга из льда, а в ней – секрет.
Ты тайный гость и скрыл себя под маской.
Проник, чтоб отыскать на всё ответ.

Из льда построен замок, в нём нет жизни,
Нет жизни также в тех, кто в мире том.
И с каждым днём всё больше тех, 
  кто изгнан,
Чьи души обожглись любви огнём.

Сердца их безразличны, холодны.
Окаменели крылья и глаза.
Закрыты души, лица их бледны.
Им кажется, дороги нет назад…

Покрылись снегом все былые чувства.
И воцарились смерть и полумрак.
Теперь им всё равно, и в сердце пусто.
Не страшен даже самый злейший враг.

Биологическое тело существует,
Но долго ли протянет без души?
Когда умрёт, то демоны ликуют.
И смерть в остывшем мире не страшит…

Ты избранный и прибыл с важной целью –
Разрушить мир из льда и растопить
Сердца людей, окутанных метелью,
Их от анабиоза пробудить!

Раскрой секреты ледяных миров!
Найди ключи любви и раствори
Весь холод душ, их ледяной покров!
И мир лучами света озари!

И души потеплевшие придут
К тем людям, что не верили в любовь!
От ледяного сна себя спасут
И в многоцветный мир вернутся вновь!

Ася Лютая

***
Наперекор законам физики,
взлетают ветви и плащи,
и наяву парят – расхристаны –
фигуры женщин и мужчин.
Они выдумывают правила,
как будто всё это во сне
и в детстве. Вымощена радуга
цветными кубиками. Семь
блестящих нот – не всем услышатся,
а только бабочкам и тем,
кто нарисованные крылышки
расправив, сможет полететь
не понарошку – над пюпитрами – 
над полем, полным васильков.
Порхают шторы, школы, пыльные
шкафы, шарфы, кафе, метро,
и кафель белый с черной трещиной,
и бред угарный – далеко
внизу. Плащи, мужчины, женщины,
и невесомость, и любовь…

Алина Остафийчук

***
И дождь барабанит, и смерти – нет,
и где-то идут составы.
Твой запах остался в дыму сигарет,
а в небе сирени запах
всё множится. Может быть, это весна
стучит медяком в жестянку – 
подайте бессонницу, жар и окна
распахнутость. Белая калька
в альбоме минут. Не снимая
   – смотреть
на профиль – неясный и зыбкий.
И падает вновь абрикосовый  цвет
в ладони шершавые – липнет
к обшлагам асфальта. Нелепый узор
как будто забытая скрипка
на старой скамейке. И пахнет весной
в трамваях и даже – в лифтах.
И если не спать, и ходить по дворам,
и вглядываться в просветы –
сквозь первые ливни увидится рай.
И может быть, даже – лето…

Алина Остафийчук

Парад Збройних сил України
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«ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Итак, что вообще такое TWS(True 
wireless stereo)-наушники. Попробу-
ем разобраться. Судя по названию, 
это «Настоящая беспроводная сте-
реосистема». Но что же отличает их 
от «не настоящих» беспроводных  
наушников?

В стандартных беспроводных 
«ушах», так или иначе, предусматри-
вается наличие проводов или разно-
образных дужек, соединяющих сами 
наушники между собой. То есть на-
звать их полностью беспроводными 
нельзя просто из-за их конструкции.  
И тут 7 сентября 2016 года Apple, вме-
сте со своим iPhone 7 и Apple Watch 
Series 2, представляют абсолютно 
новый тип наушников AirPods, отли-
чительной особенностью которых 
стало полное отсутствие проводов в 
конструктивном исполнении. С этого 
момента рынок и начали заполонять 

полностью беспроводные наушники, 
они же TWS.

Конструктивной особенностью 
таких ушей стало то, что имеются 
два вставляемых в уши отдельных 
наушника, связанных друг с другом 
по беспроводной связи. И есть кейс, 
куда наушники складываются, чтоб 
не потерялись, ну и, естественно, для 
зарядки, так как сами наушники до-
вольно малы и емкий аккумулятор  
в них встроить невозможно. Зачастую 
объем батареи каждого наушника  
40 mAh, что позволяет прослушивать 
музыку в среднем около 3–4,5 ча-
сов. Также в кейсе для хранения есть 
свой аккумулятор, объемы которого 
колеблются в районе 350–450 mAh, 
чего хватает на 3–4 полные зарядки  
наушников.

По состоянию на данный момент, 
на рынке уже много моделей подоб-

ных наушников. Начиная от именитых 
брендов и заканчивая безликими ки-
тайскими подделками на AirPods, или 
просто китайскими дешевыми вари-
антам TWS ушей.

Для чего вообще нужны подоб-
ные наушники и кому? Ну, нужно сра-
зу сказать: для людей, которым очень 
важно высочайшее качество звука, 
такие наушники не подойдут, потому 
как на данный момент TWS-наушники 
больше предназначены для комфор-
та. Они, конечно, в состоянии выдать 
неплохой звук. Но для «аудиофила» 
этого точно будет мало. Даже науш-
ники от такого бренда, как Sennheiser, 
имеющие стоимость 10 000 гривен, не 
могут обеспечить то качество звука, 
которое ожидаешь от наушников за 
такую сумму. Но если подвести сред-
нюю статистику, то большинство лю-
дей устроит звучание тех же Xiaomi 

AirDots ценой 
8 0 0 – 1 0 0 0 
гривен или 
Meizu POP 
ценой 1500–
1700 гривен.

Что мож-
но сказать про эту технологию в ито-
ге? На данный момент выбор таких 
наушников уже довольно широк, 
подобрать можно для любых ушей 
и кошельков. Но все же технология 
пока представляет собой, в основном, 
удобство ношения и надежность, так 
как основная причина поломок на-
ушников – это изломы проводов. Но 
когда дело доходит до наушников для 
прослушивания музыки в высоком 
качестве, тут все еще лидирующие 
позиции занимают проводные или ус-
ловно беспроводные наушники.

Никита Забродский

22 травня в першому корпусі 
ДДМА пройшла лекція на тему «ВІЛ та 
СНІД», представлена працівниками 
благодійного фонду «Український 
ресурсний центр». Організація поча-
ла реалізацію проекту «Прискорен-
ня протидії СНІДу в Україні». Працює 
«Український ресурсний центр» із 
грудня 2018 року. Проект благодійного 
фонду Health Link направлений на зу-
пинку жахаючого темпу, з яким розви-
вається ВІЛ-інфекція, безпосередньо  
в нашому місті.

На думку організації «Український 
ресурсний центр», для того щоб мати 
можливість побороти це захворю-
вання, потрібно все знати про СНІД  
і в майбутньому розробити заходи 
зі збереження здоров’я та забез-
печення довгого та щасливого жит-
тя суспільства. Способи раннього 
діагностування ВІЛ-інфекцій – швидкі 

тести. Для того щоб протестуватися  
на ВІЛ, потрібно визначити свій ВІЛ-
статус, якщо були не захищені статеві 
контакти, використання нестерильно-
го шприца, татуювання, пірсинг, пере-
ливання крові.

За законом України, тестування на 
ВІЛ є добровільним, а результати те-
стування строго конфіденційні. У разі 
позитивного результату робиться по-
вторний аналіз.

Тестування на ВІЛ дозволяє: 

зменшити кількість розповсюджен-
ня інфекції, швидке та своєчасне 
лікування, що подовжує життя людини.

Препарати для лікування 
ВІЛ – антиретровірусні ліки. Вони 
інактивують вірус і переводять захво-
рювання в стан хронічного, людина 
живе довго та щасливо.

Противірусна терапія в Україні 
безкоштовна протягом усього курсу 
лікування.

Де можна пройти тестування :
•	 міська	лікарня	№	3	(звернен-

ня до сімейного лікаря),
•	 міська	лікарня	№	2	(звернен-

ня до сімейного лікаря),
•	 офіс	 БО	 БФ	 «Український	

ресурсний центр», вул. Ярослава  
Мудрого, 72.

Тест триває 10–15 хвилин, а резуль-
тати його вірні на 99,9 %.

Катерина Курішко

ХВИЛИНКА ПОЗИТИВУ

НОВЫЙ ТРЕНД В НАУШНИКАХ

В АКАДЕМІЇ ГОВОРИЛИ ПРО ВІЛ ТА СНІД В УКРАЇНІ

Холодні, освіжаючі ласощі! Мо-
розиво ми любимо всі без винятку 
– немає нічого кращого в спекотний 
літній день, ніж стаканчик молочно-
го крижаного десерту. 10 червня 
весь світ відзначає День морозива. 
Цю дату приурочили до дня перших 
масових продажів морозива в США, 
хоча в кулінарії воно з'явилося на ба-
гато століть раніше. На цьому хвилин-
ка історії закінчується, й починається 
свято. У цей день не важливо, хто ти 
є: дорослий, студент, дитина, – купи 
морозиво, і краще не одне.

11 червня – День пошуку нової 
зірки. Нову зірку слід шукати там, де 
зовсім не чекаєш знайти. Можна шу-
кати серед книг, серед людей, серед 
хмар. Вона приведе тебе до нових 
відкриттів, подарує яскраві емоції 
та надасть нових сил. Якщо знайти 
нову зірку під час якоїсь важливої 
справи – справа пройде якнайкраще,  
і ми ні на що не натякаємо.

 

12 червня – День гуляння  
з повітряною кулькою. Ніхто не 
знає, про що думають повітряні 
кульки, але їх вплив на людину 
незаперечний. Така прогулянка 
сприяє поліпшенню м'язів на но-
гах, апетиту й гарному настрою.

Сидіти вдома й готуватися 
до сесії, звісно, добре, але тре-
ба виходити із цього процесу й 
відпочивати навіть не виходячи 
з дому. Ми не пропонуємо «заби-
вати» на підготовку кожного дня, 
але іноді це треба робити, бо може 
поїхати дах. 13 червня ідеальний 
день для цього – День маленької 
подорожі. Вона може початися де за-
вгодно. Досить на хвилину заспокоїти 
свої думки й озирнутися навколо. Усе 
залежить від точки зору. Наприклад, 
маленькі кактуси можуть перетвори-
тися на гори, якщо дивитися на них 
знизу вгору. А меблі в кімнаті стають 
континентами й країнами.

14 червня – День кавових зе-
рен. Сонні зерна, коли їх витру-
шують з банки, можуть розповісти 
дивовижні історії. Потрібно тільки 
зігріти їх в руках і послухати, про що 
вони говорять, прокидаючись.

Є приємне й незвичайне, май-
же спортивне свято, яке люблять 
усі жителі планети, починаючи  
з дітвори і закінчуючи безжурними 
пенсіонерами. Йдеться, звичайно, 
про 15 червня, коли відзначається 

Міжнародний день прогулянки. 
Особливо приємно, що він припадає 

на середину першого місяця літа, 
коли погода стоїть, як правило, 
відмінна. Цей день із задоволен-
ням відзначається усією світовою 
спільнотою як неординарне свято, 
яке об'єднує людей.

16 червня – День відправлення 
в далеке плавання трьох паперо-
вих корабликів. Залишаючи сліди 
на березі, спустити кораблики на 
воду. На заході сонця з попутним 
вітром. Днем – за течією. Уранці –  
з повітряним поцілунком. І проводи-
ти, помахавши рукою. У добру путь. 
Говорять, цей ритуал дає багато сил 
перед важким робочим тижнем.

Під час сесії, екзаменів хочеть-
ся вірити в усякі забобонні речі, як 
те, що чотирилиста конюшина при-
носить удачу. Знайти її не так уже  

й просто у звичайний день, а 18 черв-
ня для цього ідеально підходить.  
У цей день святкують День пошуку 
чотирилистої конюшини. 

19 червня – День спостере-
ження за хмарами. Хмари – це такі 
великі повільні звірі (є ще версія про 
величезні скупчення вологи, але ця 

теорія не така цікава). Так ось, хоч 
хмари й здаються повільними, але 
вони безумовно не такі, як ми звик-
ли думати. Навпаки, вони дуже 
товариські. Ось ви щось вислови-
ли, а вони вже готують відповідь. 
Треба тільки терпляче почекати, і, 
можливо, саме вони підкажуть вам 
вірну відповідь під час екзамену.

20 червня – День чайних 
покупок. Перш ніж купувати 
чай, з ним треба познайомитися. 
Відкрити коробку й обережно су-
нути ніс. Чай, знаєте, різний буває, 

як і люди. А понюхати – це майже як 
протягнути руку й сказати «привіт». 
А вже після того, як привітаєтеся  
і він вам відповість, буде ясно, ваш 
це чай чи ні. З першого разу буває 
незрозуміло. Берешся за іншу банку, 
потім ще одну спробувати. Озирну-
тися не встигнеш – у руках з десяток 
пакетів. Зате щастя потім – надовго. 
Адже разом із кожним чаєм прихо-
дить нове маленьке щастя.

Сонце й люстерко створюють так 
званих сонячних зайчиків. Ми не дар-
ма їх згадуємо, бо 21 червня – День 
сонячних зайчиків. На кожного со-
нячного зайця є темна лисиця, яка 
чекає його в тіні нашої долоні. Якраз 
там, де ми тримаємо дзеркальце. 
Зайці – вони ж непосиди довговухі. 
Вискочать зі своєї дзеркальної нори 

– і тільки встигай за ними поглядом. 
А поки довговухі граються, лисиці 
чатують біля самого входу. Тільки за-
барився, лисиця хвать загребущою 
лапою. Та тільки якою б швидкою не 
була лисиця, заєць все ж спритнішим 
виявляється. Ось такі вічні сонячні 
доганялки. Головне – сильно не захо-
плюватися грою та не забути про ек-
замени, бо буде зовсім інший ефект, 
ніж ви очікували.

Ось уже сесія позаду, і хочеться 
чогось, але не знаєш чого? 22 черв-
ня – День шоколадного еклера. На-
купити еклерів, зібратися компанією 
на природі та розвести вогонь  
з конспектів. Що може бути кращим, 
ніж таке завершення цього хвилюю-
чого процесу, навіть важко уявити.

І що ж хочеться сказати наостанок: 
«Пийте чай та каву, їжте морозиво та 
еклери, умикайте фантазію, проводь-
те час із друзями, частіше усміхайтеся. 
Не забувайте, що літо – час розваг 
та відпочинку. Усе буде добре, і на-
вколо вас буде лише поле ромашок,  
а не гори конспектів».

Софія Павлова

Літо йде повним ходом, а ти все ще сидиш в аудиторії. Заліки, екзамени, курсові роботи не дають 
відчуття свободи. Хочеться все кинути й поїхати кудись далеко, щоб тебе ніхто не знайшов. Є кращій вихід 

із цієї ситуації: свята на кожен день сесії. Вони не тільки піднімуть вам настрій, а й насичать вас позитивною 
енергією та силами. 

Ответы на вопросы из прошло-
го номера.

Вопрос 1. Поросёнок из сказки 
Йозефа Лады, чтобы избежать «кол-
басного» финала, всю жизнь про-
сидел на НЕЙ. Назовите ЕЁ одним  
словом.

Ответ: диета.
Комментарий: хозяева видели, 

что поросёнок тощий, и не пускали 
его под нож.

Автор: Константин Науменко, 
Киев.

Вопрос 2. Когда Роберт Льюис 
Стивенсон узнал, что дочь друга из-за 
Рождества недополучает внимания 
и подарков, он символично завещал 
девочке свой ИКС. Назовите ИКС дву-
мя словами.

Ответ: день рождения.
Комментарий: у девочки День 

рождения был на Рождество, так 
что она была лишена собственного 
дня с подарками и поздравлениями,  
и писатель завещал девочке свой 
день рождения, 13 ноября.

Автор: Владимир Островский, 
Киев.

Вопрос 3. Солженицын писал  
о своей помощнице Елизавете Воро-
нянской: «Ни у кого язык не повора-
чивался звать её на «ты» или Лизой». 
За глаза Воронянскую прозвали Кью. 
Сокращением от какого слова была 
эта буква?

Ответ: Queen (королева).
Комментарий: Queen Elisabeth
Автор: Константин Науменко, 

Киев.
До встречи в сентябре!

Александр Мельников,
президент Клуба  

интеллектуальных игр ДГМА


