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Донбаська державна машинобудівна академія оголошує  конкурс  
на заміщення посад, які будуть вакантні з 01.09.2019:

Факультет інтегрованих технологій
і обладнання

Кафедра обладнання і технології зварювального
виробництва:
 професора  0,75 ставки,
 доцента  2 ставки,
 старшого викладача  1,85 ставки.
Кафедра хімії та охорони праці:
 доцента  4 ставки.
Кафедра основ проектування машин:
 доцента  0,5 ставки,
 старшого викладача  0,2 ставки,
 асистента  0,3 ставки.
Кафедра технології машинобудування:
 старшого викладача  0,2 ставки.
Кафедра технології та обладнання
ливарного виробництва:
 доцента  1 ставка, 
 старшого викладача  0,6 ставки,
 асистента  1,3 ставки.
Кафедра обробки металів тиском:
 доцента  0,7 ставки,
 старшого викладача  0,7 ставки.
Кафедра комп’ютеризованих дизайну
і моделювання процесів і машин:
 доцента  1 ставка,
 старшого викладача  0,8 ставки.

Факультет машинобудування
Кафедра підйомно-транспортних машин:
 старшого викладача  0,5 ставки.
Кафедра автоматизованих металургійних
машин та обладнання:
 доцента  0,4 ставки.
Кафедра комп’ютеризованих мехатронних
систем, інструменту і технологій:
 асистента  0,8 ставки.
Кафедра фізики:
 доцента  0,4 ставки,
 асистента  1 ставка.
Кафедра автоматизації виробничих процесів:
 доцента  0,65 ставки,
 старшого викладача  0,5 ставки,
 асистента  0,95 ставки.

Факультет економіки та менеджменту
Кафедра економіки підприємства:
 доцента  3 ставки.
Кафедра фінансів, банківської справи
та підприємництва:
 професора  1 ставка,
 доцента  1,6 ставки,
 старшого викладача  0,4 ставки.
Кафедра обліку, оподаткування та економічної
безпеки:
 доцента  1,25 ставки,
 старшого викладача  2 ставки.
Кафедра менеджменту:
 професора  1 ставка,
 доцента  0,9 ставки.
Кафедра мовної підготовки:
 доцента (англійська мова)  0,95 ставки,
 доцента (українська мова) 0,5 ставки.
Кафедра фізвиховання і спорту:
 доцента  2 ставки,
 старшого викладача  1 ставка,
 викладача  1 ставка.
Кафедра філософії
та соціально-політичних наук:
 доцента  0,75 ставки,
 старшого викладача  1 ставка.

Факультет автоматизації 
машинобудування та інформаційних 

технологій
Кафедра комп’ютерно-інформаційних
технологій:
 доцента  2 ставки,
 старшого викладача  2 ставки,
 асистента  2 ставки.
Кафедра електромеханічних систем
автоматизації:
 доцента  0,6 ставки,
 старшого викладача  0,4 ставки,
 асистента  0,9 ставки.
Кафедра інтелектуальних систем
прийняття  рішень:
 доцента  0,9 ставки,
 асистента  1,5 ставки.

Вимоги до претендентів:
Посади науково-педагогічних працівників можуть обіймати особи, які вільно володіють державною  

мовою, мають повну вищу освіту за профілем кафедри.
На посаду старшого викладача, викладача та асистента приймаються особи, які мають наукові ступені 

доктора філософії (кандидата наук), ступінь магістра, досвід викладацької, науково-дослідницької роботи. 
На посаду доцента можуть претендувати особи, які мають учене звання доцента або старшого науково-

го співробітника та/або наукові ступені доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) та стаж науково-
педагогічної роботи не менше 5 років.

На посаду професора можуть претендувати особи, які мають науковий ступень доктора відповідної 
галузі наук (як виняток – доктора філософії (кандидата наук)), стаж науково-педагогічної роботи не менше  
10  років, а також видані підручники, навчально-методичні посібники, інші наукові праці та які викладають 
курси на високому науково-теоретичному рівні, готують науково-педагогічні кадри.

Заяви на участь у конкурсі подаються  у  строк до 25 липня 2019 року
за адресою: м. Краматорськ, вул. Академічна,72, відділ кадрів (ауд.1232),  тел. 41-68-00.
До заяв додаються копії паспорта, ідентифікаційного коду, документів про освіту, диплома кандидата 

(доктора) наук, атестата доцента (професора), список наукових праць.

IT-UNIVERSE-2019: ПЕРЕМОГИ НАШИХ СТУДЕНТІВ

В АКАДЕМІЇ ВІДБУВСЯ «ОСВІТНІЙ ХАЙП»

КОМАНДА ДДМА НА ХАКАТОНІ «DEHACK KOBLEVO»

6–10 червня на базі Київського на-
ціонального університету культури 
й мистецтв та Університету «КРОК» 
проходив фінал Міжнародної олім-
піади IT-Universe – 2019, де студенти 
змагалися в шести конкурсах науко-
вих робіт (було відібрано майже пів-
сотні робіт) і декількох предметних  
олімпіадах.

У фіналі конкурсу «Кращий інно-
ваційний диплом (проект)» робота 
студента ДДМА Микити Кадацького 
(СМ-16-1) на тему «Розробка інфор-
маційної системи для приблизного 
знаходження показників спортсме-
на-метальника за допомогою мате-
матичного моделювання штовхання 
ядра і застосування нейромережевих 
технологій» (науковий керівник – до-
цент кафедри інтелектуальних систем 
прийняття рішень Олександр Мель-
ников) була відзначена дипломом 
2-го ступеня!

У фіналі олімпіади з дисципліни 
«Управління ІТ-проектами» у числі 
18 кращих студентів, що пройшли 
онлайн-відбір, були дві представниці 

ДДМА – Софія Баган (СМ-15-1) і Ольга 
Верещак (СА-18-маг). Результат ви-
явився більш ніж вражаючим: Соня, 
набравши 95 балів, посіла 1-е місце, 
а Оля з 77 балами – 2-е! Готувала сту-
дентів до олімпіади асистентка кафе-
дри інтелектуальних систем прийнят-
тя рішень Катерина Гудкова.

Відзначимо, що в кожному кон-
курсі присуджувалося рівно три при-
зових місця і, відповідно, видавалося 

тільки три дипломи – тим вагоміші 
місця, що посіли наші студенти. Та-
кож не можна не відзначити, що всі 
три студенти представляють одну 
спеціальність – «Системний ана-
ліз». А за підсумками всіх конкурсів  
у «неофіційному командному заліку 
IT-Universe – 2019» Донбаська дер-
жавна машинобудівна академія посі-
ла високе друге місце!

Олександр Мельников

8 червня в ДДМА відбувся фести-
валь освітніх інновацій «Освітній хайп», 
який став найбільш яскравою освітньою 
подією України.

Організаторами події стала Фун-
дація соціальних інновацій «З країни 
в Україну». Фестиваль відбувається за 
підтримки Міністерства освіти і науки 
України, Міністерства молоді та спорту 

України, Міністерства інформаційної 
політики України, U.S. Embassy Kyiv 
Ukraine, British Council Ukraine, фунда-
ції регіональних ініціатив, Всеосвіти 
VideoZhara, «Друкарні Вольф». Регіо-
нальними партнерами виступили Доне-
цька облдержадміністрація, КПНЗ «До-
нецький обласний дитячо-молодіжний 

центр», Донецький інститут післяди-
пломної педагогічної освіти, Донбась-
ка державна машинобудівна академія, 
Краматорська міська рада, Клуб підпри-
ємців Краматорська.

На фестивалі розглядали питання 
сучасної української освіти та навчання, 
а також провели конкурсну програму. 
У змаганні взяли участь представники 

учнівської молоді Луганської та Доне-
цької областей. Учасники презентували 
макети та звіти своїх проектів, які вони 
щойно реалізували у своєму населено-
му пункті.

До складу журі увійшли: начальник 
відділу національного виховання та 
європейської інтеграції департаменту 

освіти і науки Донецької обласної дер-
жавної адміністрації Олена Василенко; 
приватний підприємець, засновниця 
центру розвитку для дорослих та дітей 
PandUA Яна Ладика; голова правління 
громадської організації «Здоровий ви-
бір» Дмитро Ромашкевич; регіональний 
менеджер фестивалю «Відкривай Укра-
їну» Ольга Черняк; громадський акти-
віст, волонтер фестивалю «Відкривай 
Україну» Таїсія Склярова. Також кожен 
гість міг проголосувати за проект, який 
найбільше сподобався.

У результаті гості фестивалю обрали 
й команду глядацьких симпатій. З кож-
ної області була визначена одна коман-
да-переможець, яка восени 2019 року 
братиме участь у фіналі проекту в Києві. 

Переможцями фестивалю «Освітній 
хайп» стали:

Донецька область:
1-е місце – команда «Unity» (м. Ми-

колаївка, ЗОШ № 2);
2-е місце – команда «Творці май-

бутнього» (м. Добропілля, НВК ЗОШ  
I-III ступенів-ліцей);

3-є місце – команда «Творчі мисли-
телі» (м. Білозерське, ЗОШ № 15).

Луганська область:
1-е місце – команда «Третя Рота»  

(м. Лисичанськ, ЗОШ № 4);
2-е місце – команда «Кремінські 

Лелеки» (Кремінна, Кремінська школа-
гімназія);

3-є місце – команда «Супергерої»  
(м. Сватове, ЗОШ № 6).

Лілія Патутинська

14–16 червня в c. Коблеве (Ми-
колаївська область) відбувся хакатон  
із децентралізації DeHack Koblevo – 
2019. Захід організовано Програмою 
«U-LEAD з Європою», що спільно фінан-
сується Європейським Союзом та його 
державами-членами – Данією, Естонією, 
Німеччиною, Польщею та Швецією.

Участь у хакатоні взяли  
IT-спеціалісти з Києва, Полтави, Львова, 
Івано-Франківська, Запоріжжя, Харкова, 
Чернігова, Одеси, Краматорська. 

Донецьку область представляла 
Донбаська державна машинобудівна 
академія, а саме студент групи КН-18-1м 
Ігор Дзержинський, старший викладач 
кафедри КІТ Ірина Гетьман та асистент 
кафедри ПТМ Ольга Дзержинська.  

Наша команда розробляла проект «Ко-
блево туристичний (інтерактивні турис-
тичні маршрути з усією інфраструкту-
рою ОТГ)».

Хакатон є змаганням на швидкість, 
під час якого програмісти, графічні ди-
зайнери, менеджери проектів, а також 
експерти в цій сфері активно співпра-

цюють задля створення цифрового рі-
шення. Мета хакатону DeHack Koblevo 
– створити ІТ-проекти або спеціальне 
програмне забезпечення, що слугувати-
ме відправною точкою вирішення про-
блем, з якими зіштовхуються громади  
в процесі децентралізації, а саме: пи-
тань, пов’язаних із місцевою екологією, 
розвитком туризму, контролем місце-
вих фінансів, отриманням та обробкою 
скарг від громадян тощо.

Наші команди вже не вперше роз-
робляють інтерактивні проекти для ін-
ших міст. Не зрозуміло, чому виконком 
Краматорська не проявляє зацікавле-
ність до інноваційних проектів, які мо-
жуть робити студенти ДДМА.

Власн. інф.

НА ВАС ЧЕКАЄ ВІДПОЧИНОК У СВЯТОГІР’Ї
Профспілковий комітет Академії пропонує відпочити в мальовничих 

місцях Святогір’я на турбазі «Сосенки». Ви добре знаєте, що відпочинок  
у тих місцях це, перш за все, спілкування з природою. У районі турбази  
є тихе лісне озеро з хорошим піщаним пляжем, де вам не буде заважати 
галас і нав’язливий сервіс індустрії розваг. Тут ви зможете поєднати ак-
тивний відпочинок зі спортивними іграми й проведенням часу на природі.

На турбазі є благоустроєні житлові корпуси й окремі котеджі для 
сімей, на 2–3 особи. Можуть прийняти також товариство з 4–6 осіб. 
Ціна путівки за один день з харчуванням/без харчування: від 820/360  
до 1720/800 гривень.

Профком ДДМА може частково компенсувати видатки на оплату пу-
тівки для членів профспілки – працівників Академії, які куплять путівку  
на один тиждень. За докладною інформацією звертатися в профком ДДМА.

Власн. інф.
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15 червня в Слов'янську від-
булися Відкрита конференція  
IT-розробників SmartPicnic, при-
свячена питанням впровадження  
в управління містами електронно-
го врядування, та регіональний 
дитячий фестиваль з робототехні-
ки RoboSmart Dn.Ua для школярів  
зі Слов’янська, Краматорська, Бахму-
та, Добропілля та Торецька.

Студенти й викладачі ДДМА взя-
ли участь у відкритій конференції 
у якості доповідачів та у фестивалі 
робототехніки у якості членів журі, 

зокрема представники кафедри ІСПР 
були суддями, разом з іншими, на од-
ному зі змагань роботів – робофут-
болі. Студенти й викладачі кафедри 
КІТ брали участь у суддівстві змагань 
дистанційного робосумо й слалому 
для роботів LEGO та Arduino. Викла-
дачі кафедри ПТМ, разом із представ-
никами облдержадміністрації, були 
технічними експертами для пред-
ставлених шкільних проектів із робо-
тотехніки та засобів автоматизації.

На території коворкінгу TopPlace 
«Монополія Крона» для учасників 
RoboSmart Dn.Ua були підготовле-
ні майданчики фестивалю, де вони 
мали змогу представити свої про-
екти з робототехніки або засобів 
автоматизації, узяти участь у май-
стер-класах із робототехніки LEGO, 
спробувати свої сили у вільному кон-
струюванні з деталей LEGO.

У приміщенні коворкінгу на 
конференцію зібралися учасники  
зі Слов'янська, Бахмута, Краматор-
ська, Миколаївки, Черкаського, До-

бропілля, Маріуполя, Дружківки, То-
рецька, Києва, Дрогобича та чисельні 
делегації з міст Одеської області, а та-
кож з Естонії. Вони обговорили питан-
ня та послухали інформацію про до-
свід інших країн, а також українських 
міст, де подібні електронні послуги 
були успішно впровадженні в життя.

Відкрив конференцію перший за-
ступник голови Донецької обласної 
держадміністрації Євген Вілінський, 
який висловив підтримку новим тех-

нологіям в управлінні містами та по-
бажав учасникам нових успіхів. 

Дуже цікавою інформацію про 
впровадження електронного вряду-
вання на прикладі своєї країни поді-
лився міжнародний експерт з Естонії 
Віктор Гузун.

Для учасників була зроблена пре-
зентація заходів у рамках проекту 
ПРООН щодо е-врядування в містах 
та районах Донецької області за під-
тримки ЄС та обговорення питання 
електронних сервісів для врядування 
та громадян і технологій, які транс-
формують міста та стратегію SmartCity 
в пілотних містах. Також на конферен-
ції обговорювалися питання взаємо-
дії представників органів місцевого 
самоврядування з громадськістю.

SmartCity дасть змогу жите-
лям міста отримувати в електро-
нному вигляді послуги від влади,  
що зменшить корупційну складову 
та зменшить витрати часу містян на 
отримання послуг. Наприклад, елек-
тронний запис до сімейного лікаря 
або до школи чи садочка. А можливо, 
містянам буде цікаво користуватися 
електронною мапою житлово-кому-
нальних проблем міста.

Завідувач кафедри КІТ Олександр 
Тарасов виступив перед представни-
ками ІТ-бізнесу з усієї України з допо-
віддю про перспективи розвитку на-
вчальних програм із відкриття нових 
спеціальностей та освітніх програм  
з біоінженерії у рамках співпраці з єв-
ропейськими програмами Erasmus+  
і BioArt.

Захід був організований та про-
водився платформою Kyiv Dialogue 
спільно з Департаментом інвестицій-
но-інноваційного розвитку і зовніш-
ніх відносин ДонОДА при підтримці 
Агентства USAID.

Андрій Коваленко

Ні літня спека, ні початок «довгих 
вихідних», ні «Олімпійський день», ні 
обласна IT-конференція, і ніякі інші 
заходи, що проводилися в Крама-
торську 15 червня, не завадили семи 
кращим командам («вищій лізі») міс-
та зібратися в малому (лекційному) 
залі ДКіТ НКМЗ на останній в сезоні,  
що минає, турнір із гри «Що? Де? 
Коли?» (редактор низки питань і веду-
чий – Владислав Пристинський).

Інтригу змаганню додавав той 
факт, що команда-лідер – «Інтелек-
туальні рішення» ДДМА – прийшла 
частково резервним складом, із 
гравцями «молодіжної ліги» (пред-
ставниками «Давніх греків» і «ВЯБРа»). 
Утім, перший тур одразу три команди 
(«Інтелектуальні рішення», «Фенікс» і 
«Напалм») завершили з 4 правильни-
ми відповідями (в інших – від 1 до 3). 
У другому турі різкий ривок зробив 
«КоньякСпорт» – 7 очок (в інших – від 
0 до 4). Найскладніший третій тур за-
вершився перемогою «КоньякСпор-
та» і «Фенікса» (по 3 відповіді, в інших 
– від 0 до 1). У підсумку чемпіоном із 
13 очками став «КоньякСпорт», на 
другому місці – «Фенікс» (11). «Мо-

лодіжний» варіант «Ін-
телектуальних рішень» 
посів 3-є місце, «На-
палм» і «ОСА» поділили 
4–5, далі розташувалися 
«Кіліманджаро» і «Фар-
тові». Аналіз статистики 
результатів показав, що 
це був найскладніший  
з усіх етапів: середній 
показник команд – 6 від-
повідей (зазвичай від 11  
до 20), результат коман-
ди останнього місця –  
2 (зазвичай від 3 до 13).

За підсумками семи 
міських турнірів, про-
ведених у цьому сезоні, 
при використанні будь-якої форму-
ли підрахунку (як простого підсумо-
вування, так і «відкидання» гіршого 
результату кожної команди або ви-
падку, коли команда не змогла взяти 
участь в одному з етапів) чемпіоном 
Краматорська безальтернативно є 
команда Донбаської державної маши-
нобудівної академії «Інтелектуальні 
рішення», яка набрала 133 очки в сумі 
(127 за шістьма кращими етапами).  

На другому місці – «Ко-
ньякСпорт» (126/116), тре-
тьому – «Фенікс» (111). Сво-
їм традиційним четвертим 
місцем нікому не посту-
пився «Напалм» (83/78). 
Далі розташувалися «ОСА» 
(67), «Фартові» (62/60), 
«Теремок» (61), «Голосні», 
«Кіліманджаро», «КЗТС»  
і «КІТи».

Усього в ігровому се-

зоні 2018–19 вищої ліги Краматор-
ська (сім міських турнірів і три етапи 
синхронного чемпіонату України) 
було поставлено 450 запитань, на які 
від 7 до 9 команд дали 998 правиль-
них відповідей. Середній показник 
відповідей етапу – 12,6 (28). Кращий 
показник команди в сезоні в цілому 
і за підсумками міських турнірів –  
28 відповідей («Інтелектуальні рішен-
ня», 6-й міський турнір 27.04.19), окре-
мо по синхрону – 22 відповіді («Фенікс»,  
1-й етап 17.11.18). Самий «лідерський» 
етап – 3-й етап синхрону 9.03.19 – ко-
ефіцієнт перевищення результату 
«КоньякСпорта» над середнім склав 
2,29. Самий «середній» етап – 2-й етап 
синхрону 19.01.19 – коефіцієнт пере-
вищення результату лідера над се-
реднім склав усього 1,29.

До зустрічі восени!
Александр Мельников,

президент Клуба  
интеллектуальных игр ДГМА

Два студенти Академії, Герман 
Хоружий (Мн17-1) й Олександр 
Маєр (ФКС18-1), із 2018 р. грають  
у футбольній команді «Авангард» 
U19, яка входить до першої ліги чем-
піонату України.

7–9 червня в Умані відбувся фі-
нал дитячо-юнацької футбольної 
ліги України. За титул чемпіона боро-
лися чотири команди: «Колос» (Ко-
валівка), «Оболонь Бровар» (Київ), 
СК «Дніпро» (Дніпро) та «Авангард» 
(Краматорськ). Усього в турнірі взяли 
участь 38 команд зі всієї України.

У півфіналі «Авангард» у запеклому 
бою зійшовся з «Колосом». Команда су-
перників виявилася сильною – зіграли 
матч з рахунком 0:0, та за пенальті наші 
футболісти виграли – 5:4. Переможний 
гол забив Герман Хоружий. У фіналі 
краматорські футболісти зіграли з «Дні-
пром» і з рахунком 1:0 узяли «срібло».

Зазначимо, що Герман футболом  

займається з п’яти років: грав у Друж-
ківці, а потім – у донецькому «Олімпіку». 
Саша грає з 12 років, починав у Кірово-
градській ДЮСШ № 2.

Після літньої відпустки в хлопців по-
чнеться новий сезон. Саша продовжить 
грати в U19, а Герман підписав контракт 
на два роки з «Авангардом» і в статусі 
професійного футболіста почне сезон 
уже в основному складі.

Вікторія Лебединська

Студенти ДДМА, члени медіа-гру-
пи «Академія», зустрілися з журналіс-
тами з журналу Defense Express, який 
висвітлює інформацію про розробки  
у військовій сфері, – головним редакто-
ром Антоном Міхненком і директором 
із розвитку Валерієм Рябих. У бесіді 
підіймалася дуже важлива тема інфор-

маційної стійкості населення. Зустріч, 
яка відбулася в Академії 13 червня, ор-
ганізував заступник начальника штабу 
ОС зі стратегічних комунікацій Руслан 
Мірошниченко.

У першій частині зустрічі гості роз-
повіли про організацію роботи редак-
ції журналу Defense Express, методику 
збору інформації, видавничі секрети 
та інше. А потім разом обговорили, які 
прийоми інформаційних війн викорис-
товуються в інформаційному полі та як 
їм протистояти.

Щоб орієнтуватися в інформаційній 
війні і не піддаватися пропаганді й про-
вокаціям, журналісти пропонують, по-
перше, «вимикати» емоції, коли слухаєш 

чи читаєш новину, бо саме через емо-
ційний стан, через підсвідомість працює 
пропаганда. По-друге, ретельно переві-
ряти джерело – навіть якщо посилають-
ся на іноземні ЗМІ. Перекладіть новину, 
хоча б онлайн-перекладачем, бо дуже 
часто маніпулюють саме на невірному 
перекладі. По-третє, не дуже довіряйте 

думці спільнот у соцмережах, бо соцме-
режа – це обмежене, дуже вузьке коло 
людей, і їхня думка не є думкою всього 
населення.

По-четверте, якщо новина вас збен-
тежила, обговоріть її з людьми з вашої 
інформаційної зони комфорту, разом 
ви зможете визначити достовірність 
інформації. По-п’яте, треба трішки за-
чекати: майже всі файли рано чи пізно 
розкриваються. І, на останок, не жити 
тільки політикою – відволікайтеся, хо-
діть на прогулянки, вистави, у кіно – це 
допоможе свіжим поглядом подивити-
ся на інформацію.

Вікторія Лебединська

Спекотне літо, яке по-справжньому 
вступило в свої права, не тільки викли-
кає в більшості з нас дискомфорт, зни-
жену працездатність, а й небезпечне 
для здоров'я.

☼ Не рекомендується виходити на 
вулицю в найспекотніші години – з 12.00 
до 16.00! Намагайтеся уникати будь-
якого фізичного навантаження – занять 
спортом, робіт у саду й городі тощо. 
Якщо ж вийти на вулицю необхідно, то 
краще ховатися в тіні та обов'язково на-
діти капелюха або панаму!

☼ Рекомендується звести до мі-
німуму перебування в громадському 
транспорті.

☼ Урятуватися від спеки допомо-
жуть «водні процедури» – душ як міні-
мум два рази на день, ополіскування 
рук і обличчя.

☼ Одяг у спекотну погоду пови-
нний бути світлих тонів із натураль-
них тканин, найкраще бавовняним 
або лляним.

☼ Навіть у найспекотнішу погоду 
не можна «програмувати» кондиціо-
нер на температуру нижче 18 °С – це 
загрожує, у кращому випадку, нежи-
тем, а в гіршому – пневмонією або ра-
дикулітом. Оптимальний перепад між 
кімнатною і вуличною температурою 
складає не більше 10 °С.

☼ Збільште споживання води. 
Необхідний для підтримки водного 
балансу мінімум рідини на добу для 
дорослої людини становить 1,5 літра 
при середній температурі повітря  
21 °С, 1,9 літра – при температурі 26 °С 
і вже 3 літри – при температурі 32 °С.

ДДМА ВЗЯЛА УЧАСТЬ У ФЕСТИВАЛІ  
З РОБОТОТЕХНІКИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ SMARTPICNIC

КОМАНДА ДДМА – ЧЕМПІОН СЕЗОНУ 
ІЗ «ЩО? ДЕ? КОЛИ?» НАШІ ФУТБОЛІСТИ У СКЛАДІ  

ФК «АВАНГАРД» УЗЯЛИ «СРІБЛО»

ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ, 
ТА ЯК ЇМ ПРОТИСТОЯТИ

СПОРТ

У складі команди «Інтелектуальні рішення» 
в сезоні 2018–19 брали участь викладачі  
та студенти:
Олександр Мельников – доцент кафедри 
ІСПР, капітан команди;
Олена Івченкова – доцент кафедри ІСПР;
Андрій Коваленко – асистент кафедри КІТ;
Софія Баган – студентка групи СМ-15-1;
Ярослав Бондарєв – студент групи СА-17-1;
Андрій Капелещук – студент групи СА-18-1.

НЕ ЖАРТУЙТЕ ЗІ СПЕКОЮ!


