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ЗІ СВЯТОМ, СТУДЕНТИ!
Після літньої перерви знову відкрилися
двері Академії – розпочинається новий
навчальний рік. У нашій студентській
сім`ї поповнення: до її лав приєдналися
прагнучі до знань першокурсники. Перші дні
навчання завжди сповненні хвилюваннями.
Звичайно, стежка до вершини знань
терниста й нелегка, і треба докласти
немало зусиль для досягнення успіху.
Тому бажаємо першокурсникам наснаги,

терпіння й упевненості у своїх силах.
В Академії в них буде змога проявити себе,
показати свою творчість і таланти,
знайти нових друзів, пірнути в цікаве
студентське життя.
З початком навчального року вітаємо
також і студентів, які знову повертаються
до навчання в рідні стіни. Бажаємо всім
успіхів, натхнення, нових досягнень і гарних
балів в залікових книжках!

ЯК ВИЖИТИ ПЕРШОКУРСНИКУ

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

Білоусову Нелю Іванівну,
прибиральницю корпусу № 1,

Академія з радістю зустрічає своїх першокурсників. Найголовнішою подією
для новоспечених студентів є знайомство зі своїм
вишем. Вивчення розташування корпусів і авдиторій,
правил внутрішнього розпорядку, знайомство з викладачами й своїми однокурсниками, а також безліч
інших дрібниць.
Не даремно говорять,
що перший рік навчання –
найскладніший. По-перше,
це пов'язане з новим ета-

Бондаренка Сергія Валентиновича,
двірника госп. відділу,
Васильєву Ірину Вікторівну,
лаборанта кафедри фізики,
Доброносова Юрія Костянтиновича,
доцента кафедри АММО,
Долинного Юрія Олексійовича,
доцента кафедри фізичного
виховання і спорту,
Єнікєєва Олександра Фаниловича,
завідувача кафедри ІСПР,
Калашникову Олену Миколаївну,
інженера 2-ї категорії ІОЦ ІСЦ,
Кассова Валерія Дмитровича,
декана факультету машинобудування,
Куліка Олександра Миколайовича,
ученого секретаря вченої ради Академії,
Менафову Юлію Валентинівну,
доцента кафедри хімії та охорони праці,
Моїсєєву Наталію Миколаївну,
лаборанта кафедри КМСІТ,
Назаренко Людмилу Анатоліївну,

маляра,

Пономарьова Івана Миколайовича,
завгоспа б/в «Тиша»,
Стадника Олександра Миколайовича,
старшого викладача кафедри
технічної механіки,
Сукову Людмилу Миколаївну,
прибиральницю корпусу № 1,
Сурженко Ольгу Володимирівну,
лаборанта кафедри хімії,
Юрченкова Івана Олександровича,
сторожа ФОК.

пом у житті. Тепер ви стали
дорослими, і ніхто з вами не
«носитиметься». Викладачі
не будуть контролювати
всі ваші дії. Навчання – це
ваш вибір, і успіхи залежать
тільки від вас. Тож не варто
відкладати
відвідування
лекцій, вивчення матеріалу, а також підготовку завдань на потім. Адже час
летить дуже швидко, не
встигнете озирнутися, а на
носі буде сесія. А викладачі
не люблять прогульників
і тих, хто ставиться до їхнього предмету не шанобливо, це перевірено осо-

бисто, тож не повторюйте
чужі помилки. Наприклад,
вони можуть бути до вас
вимогливішими на іспиті,
а чи потрібно вам це?
По-друге, треба засвоїти велику кількість інформації. Доводиться вивчати
безліч предметів, які, на
перший погляд, ніяк не
пов'язані з обраною спеціальністю, а більше нагадують шкільну програму.
Цей період треба прожити,
далі буде дуже цікаво. Дивіться на це з іншого боку:
вища математика допоможе в майбутньому грамотно вести розрахунки,
українська мова – бути грамотним, а психологія або
філософія допоможуть розвинути мислення. Приділяйте увагу кафедральним

предметам, вони – основа
для вивчення вашої спеціальності. На ці знання
ви спиратиметеся й повертатиметеся всі роки
навчання.
Будьте активними, пробуйте нові захоплення, але
при цьому не забувайте
про навчання. Адже приказку «Перші курси студент
працює на залікову книжку,
а наступні – залікова книжка працює на студента» не
відміняли. Проявіть себе
і добре зарекомендуйте,
й тоді роки навчання пролетять легко й швидко.

Головні поради
першокурсникові
Як
орієнтуватися
в
ДДМА. Номер аудиторії
складається з чотирьох
цифр, перша – корпус, друга – поверх, інші – це номер
авдиторії (наприклад, 2411
– другий корпус, четвертий
поверх й одинадцята авдиторія).
Зверніть
увагу,
що
в п'ятницю розклад дзвінків відрізняється.
Установіть контакт зі

своїм куратором, адже
при виникненні проблем
– це один з перших людей в Академії, хто вам
допоможе.
Беріть участь у громадському житті ДДМА, знайдіть захоплення, яке вам
сподобається. Для цього існує безліч секцій, самоврядування, медіа-група, тож
кожен знайде те, що йому
буде до душі.
Не відкладайте навчання на потім. Правило «Я все
здам перед сесією» уже не
працює. Без відвідування
занять максимум, на який
ви можете розраховувати,
– це допуск до екзамену,
при цьому ви будете повинні здати все, що задавали вашим одногрупникам
протягом семестру.
P.S. Веселіться, гуляйте,
заводьте нові знайомства,
адже студентські роки повинні запам'ятатися не
лише посиденьками за підручниками.
Олена Раскольнікова,
студентка 4-го курсу

ВІТАЄМО ІМЕННИХ СТИПЕНДІАТІВ ДДМА!
Відмінне навчання потребує багато праці і, головне, бажання. І так
приємно, коли всі зусилля винагороджуються. Окрім звичайних стипендій, старанних студентів заохочують
і іменними стипендіями. За результатами зимової сесії чотирьом студентам Академії призначено стипендії Президента України, також
у другому триместрі студенти ДДМА
будуть отримувати стипендії Вер-

ховної Ради України і ПрАТ НКМЗ.
Стипендії Президента України
призначено:
- Коноваленку Д.О. (СМ-16-1),
- Шпит А.М. (КН-17-1),
- Крігер К.О. (ІТ-16-2),
- Несен Є.М. (ІТ-16-1).
Стипендії Верховної Ради
України:
- Кадацькому М.А. (СМ-16-1),
- Криворучеку В.В. (АВП-16-1).

Стипендії ПрАТ НКМЗ:
- Григоряну М.Р. (ІТ-15-2),
- Железняку Д.С. (МВ-18-2м),
- Митрохиній К.М. (МВ-15-1),
- Чепеленко О.Ю. (ОМТ-15-1),
- Коршуну В.В. (ОТП-15-1),
- Косову С.Ф. (ЕСА-18-1м),
- Молчанову Р.Г. (АВП-18-1м),
- Пустовіт Р.М. (ЗВ-18-1м),
- Сорокіній К.В. (ЛВ-18-1м),
- Щербиніну О.О. (ЕСА-17-1т).
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Золота медаль на ІІ Всеукраїнському
конкурсі ЗМІ «Вища школа 2008»

Гран-прі на I Обласному фестивалі
дитячих і молодіжних ЗМІ. 2002 г.

НОВИНИ ОСВІТИ

ВЕРХОВНА РАДА ПРИЗНАЧИЛА
НОВОГО МІНІСТРА МОНУ
Верховна рада України
29 серпня 2019 р. призначила Міністром освіти і науки України Новосад Ганну
Ігорівну.
Новосад Ганна Ігорівна народилась 28 липня
1990 р. у місті Ладижин
Вінницької області.

Навчалась в Українському гуманітарному ліцеї при
КНУ ім. Шевченка, який закінчила в 2007 році. Потім
вступила до Національного
університету
«Києво-Могилянська академія», де
вивчала політологію. Здобувши в 2011 році ступінь
бакалавра, поїхала для на-

вчання за кордон. Будучи
стипендіаткою Фонду Відкритого Суспільства (Фонду Сороса), вступила до
Університету Маастрихту
в Нідерландах. Через два
роки отримала ступінь
магістра з європейських
студій.
Паралельно,
у 2012–2013 роках,
у рамках Українсько-Канадської
Парламентської
Програми,
Ганна
Новосад стажувалась в аналітичних
центрах Іспанії та
Чехії.
З березня 2014
року працювала у
Міністерстві
освіти і науки України.
Спочатку
обіймала посаду радника Міністра освіти
і науки Сергія Квіта.
З листопада 2014
по грудень 2017 року очолювала управління міжнародного співробітництва
та європейської інтеграції
МОН. У грудні 2017 року
була призначена на посаду
генерального директора
директорату стратегічного
планування та європейської інтеграції.

За
багаторічну
плідну роботу з виховання студентської
молоді
Міністерство освіти і науки
України нагородило
знаком
«Відмінник
освіти»
директора
Дружківського
технікуму ДДМА Баштового
Віктора
Павловича.

АКАДЕМІЯ ПОСІДАЄ ТРЕТЮ СХОДИНКУ
В РЕЙТИНГУ ЗВО ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua»
складено консолідований
рейтинг закладів вищої
освіти України 2019 року.
До уваги взяли рейтинги
університетів, що були
оприлюднені у 2018–
2019
роках:
«Топ-200
Україна», Scopus та «Бал
ЗНО на контракт». Кожен
із них використовує різні
критерії оцінювання закладів вищої освіти.
Зокрема, методика рейтингу «Топ-200 Україна», що
складається Центром міжнародних проектів «Євроосвіта», базується на використанні відкритих даних
прямих вимірів та експертних висновків фахівців
у галузі вищої освіти й голо-

вних ринків праці України.
Результати
«Рейтингу Scopus» базуються на
показниках бази даних
Scopus, що є інструментом
для відстеження цитованості наукових статей, які
публікуються
навчальним закладом або його
працівниками в наукових
виданнях.
Рейтинг «Бал ЗНО на
контракт» містить інформа-

цію про показники
середнього
бала
ЗНО
абітурієнтів,
яких у 2018 році
зараховано до вишів на навчання
за контрактом. Зазначений рейтинг
фактично визначає
лідерів серед закладів освіти, у яких
вступники виявили бажання здобувати вищу освіту
за власні кошти.
Виходячи із цього, Консолідований рейтинг підсумовує загальні рейтингові
місця закладів освіти за
версією «Топ-200 Україна»,
«Scopus» та «Бал ЗНО на
контракт».
Консолідований
рейтинг ЗВО України у 2019 році

Співробітники кафедри
комп’ютерних інформаційних технологій ДДМА відвідали тренінг із сучасних
технологій
регенеративної медицини, що відбувся
3–7 червня в містах Krems
і Wr. Neustadt (Австрія)
у рамках міжнародного
Проекту ERASMUS+ BIOART.

бораторії з проектування
протезів
опорно-рухової
системи людини, 3D-друку
різними матеріалами (пластик, силікон, метал) під
керівництвом професора
Harald Hundsberger, лабораторії проектування імплантів слухового органу
людини, оптичних імплантів

Учасники тренінгу на території
Дунайського університету, м. Кремс
Під час тренінгу завідувач кафедри КІТ, д-р техн.
наук Олександр Тарасов
і старший викладач, канд.
техн. наук Олександр Алтухов
ознайомилися
з
технічними й методичними досягненнями університетів Danube University
Krems та Technology center
Wr. Neustadt. Відвідали ла-

ської мови та літератури
не будуть. Тобто не буде
завдань, у яких буде перевірятися правильність написання "проект – проєкт",
"кафедра – катедра" і так
далі... Це не буде об'єктом
перевірки на тесті з української мови та літератури»,
– сказав Бойко.
При цьому, за його
словами, якщо учень буде
використовувати
новий
правопис при виконанні
творчого завдання, це не
буде вважатися помилкою.
Освіта.ua

охоплює 240 вишів, а також містить 7 підрейтингів,
зокрема «Кращі навчальні
заклади областей України».
Донбаська
державна
машинобудівна академія
в рейтингу закладів вищої
освіти Донеччини продовжує утримувати третю
сходинку. Цю позицію Академія посідає вже декілька
років. Попереду – лише
Донецький національний
медичний
університет
ім. М. Горького, який зараз
частково
розташований
у нашому виші, та Донецький національний технічний університет, який був
переведений до Покровська у 2014 році.
Вікторія Лебединська

УЧЕНІ ДДМА ВІДВІДАЛИ ТРЕНІНГ
В АВСТРІЇ

для заміни кришталика ока,
оптичних сенсорів для біомедичного застосування.
Наші науковці заслухали лекції щодо сучасних
тенденцій розвитку регенеративної медицини від
професора Albert Treytl
(Дунайський університет,
м. Krems, Австрія), біоматеріалів і 3D-друку для

застосування
в медицині від
Dr. Dieter Pahr
(Дунайський
університет,
м. Кремс, Австрія),
технологій
очищення крові від
професора
Jens
Hartmann
(ДуО. Тарасов та О. Алтухов
найський університет м. Кремс, у Технологічному інституті Австрії
(м. Вінер-Нойштадт, Австрія)
Австрія). А також
лекції щодо застозовнішнього
оцінювання
сування штучного інтелекту етапів виконання проекту.
в медицині від професора
У місті Krems професор
Aleksey Bratukhin (Center for Олександр Тарасов вистуIntegrated Sensor Systems, пив із докладом про участь
Wiener Neustadt, Австрія) кафедр ДДМА (КІТ, АПП)
та лекцію зі створення та у підготовці навчальних
супроводження
старта- планів для спеціальноспів в області медицини тей «Комп’ютерні науки»
від Mr. Fadhofer.
та «Комп'ютерна інженерія»
На тренінгу були роз- (медичної спеціалізації).
глянуті організаційні питанЗа матеріалами, що були
ня щодо реалізації проекту отримані під час прохоBIOART, про це говорили Пі- дження тренінгу, в Академії
тер Аррас (KU Leuven, Бель- було проведено семінар
гія) і керівник (грандхол- для викладачів ФАМІТ.
дер) проекту Девід Луенго
Людмила Васильєва,
(Мадрид, Іспанія). ЗаслухаЕдуард Грибков,
но доклад Elena Eyngorn,
доценти кафедри КІТ
що присвячений методам

ПРАВИЛА НОВОГО ПРАВОПИСУ
ПОКИ НЕ ВКЛЮЧАТИМУТЬ
ДЕНЬ, КОЛИ МІСТО ПУЛЬСУЄ МУЗИКОЮ
У ЗНО
В Українському центрі
оцінювання якості освіти
повідомили, що знання нового українського правопису не будуть перевірятися під час проведення ЗНО
найближчі 5 років. Про це
на прес-конференції сказав виконуючий обов'язки
директора
Українського
центру Валерій Бойко,
повідомляють «Українські
Новини».
«У зв'язку з набранням
чинності нового українського правопису, згідно з
документом Міністерства
освіти і науки, у найближчі п’ять років нові норми
українського
правопису,
поки вони не стануть усталеною практикою навчання в закладах загальної
середньої освіти, перевірятися в тесті з україн-
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Улітку вулиці Краматорська наповнилися тими, хто грає музику, і тими
хто, слухає. Це – День музики в Краматорську, який організувала платформа «Вільна хата». Виконавці різних жанрів наживо грали й співали
на одинадцятьох локаціях у різних
частинах міста. Музичний фестиваль
пройшов під гаслом – «Виходьте на
вулиці грати й слухати музику».
У цьому музичному святі взяли участь наші талановиті студенти
й викладачі. Ася Люта, доцент кафедри АВП, грала й співала свої авторські пісні та
кавери відомих
рок-виконавців
на локації в мікрорайоні Лазурний.
Для тих, хто
полюбляє джаз,
асистент
кафедри КІТ Микита
Єрьомін
з гуртом Hit Jazz

зіграли на літньому майданчику Alchemist Bar
(вул. Академічна).
У
Старому
місті, на вулиці
Тріумфальній запалював своєю
музикою та харизмою студент
Сергій Мандрик.
А на відкритому
майданчику біля кафе «Арка» (парк
ім. Пушкіна) зіграв студентський гурт
ДДМА «Mожлива злива»
(alt. rock).
Узагалі День музики
в Краматорську – це частина міжнародного фестивалю Fête de la musique,
який цього року проходить
у 50 містах і населених
пунктах по всій Україні.

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

Вікторія Лебединська
Телефон 41-81-20

РОЗМОВА
ПРО АКТУАЛЬНЕ
27 серпня до медіа-групи «Академія» з дружнім візитом завітала делегація литовського CIMIC, яка прибула
до України для знайомства з методами
роботи українського CIMIC з громадянським суспільством у Донецькій і Луганській областях.
Зустріч організував заступник начальника штабу ООС зі стратегічних комунікацій Руслан Мірошниченко.
Гості познайомитися з роботою нашої медіа-групи. За чашечкою чаю поспілкувалися на теми, що цікавлять
і гостей, і нашу редакцію.
Власн. інф.
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Гран-прі на XII Міжнародному відкритому
фестивалі молодіжних ЗМІ. 2013 г.
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СПОРТ

ЯКЩО ВАМ ЩОСЬ ПОДОБАЄТЬСЯ РОБИТИ – РОБІТЬ!
Практично кожна людина має
справу, що приносить їй духовну
насолоду. Найчастіше її називають
«хобі». Людина приділяє хобі частину
свого вільного часу, а може й весь.
Воно з'являється не через роботу
або навчання, які не подобаються,
просто людина знайшла те, що їй
цікаво, що допомагає розвиватися
й приносить задоволення. Для когось хобі згодом стає справою всього
життя й тим, що допомагає отримати
кошти для неї.

наукова діяльність, журналістика,
живопис, поезія, плавання, моделювання одягу та інше. Перераховувати
можна довго, адже кожен знаходить
своє. Головне – у пошуку зупинитися
на тому, що подобається саме вам,
а не на тому, що зараз у моді.
Знайти захоплення, яке буде
приносити колосальне задоволення, можна і в межах нашої Академії.
Адже в нас створені умови не тільки для навчання, але й для розвитку вашої особистості й розкриття
потенціалу. У ДДМА ви можете
спробувати себе в різних напрямках і вибрати те, що захопить
вас найбільше:
• Якщо вам подобається брати участь в організації життя
студентів, то самоврядування
факультетів і Академії – для вас.
• Якщо вам подобається журналістика, ви любите фотографуУ медіа-групі «Академія» вати, знімати й монтувати відео
і є бажання навчатися новому,
Підготовка радіоефіру

Найчастіше хобі з'являється у період навчання. Адже саме тоді у багатьох є вільний час, багато можливостей спробувати щось нове. У цей
час ми заводимо нові знайомства,
дізнаємося про захоплення нових
товаришів, і нам стає цікаво, що вони
в ньому знайшли. Ми пробуємо, нам
подобається, і ми починаємо теж захоплюватися цим. А буває, розуміємо, що нам це не до душі, і починаємо шукати інше, те, що нас зможе
захопити. У підсумку вибір зупиняємо на різноманітних заняттях: вишивання, танці, бокс, боротьба, футбол,

то медіа-група «Академія» допоможе
вам у цьому. До складу медіа-групи
«Академія» входять газета, радіо,
телебачення. І найважливіше –
душевний активний колектив.
• Якщо ви любите бути в центрі
уваги, співати, танцювати і вам є що
показати людям, то ви можете виступати на концертах і святах, які проходять у нашій альма-матер.
• Якщо ви активні й любите спорт,
то в Академії безліч спортивних секцій, у яких ви зможете спробувати
себе.
Якщо вам щось подобається робити – робіть. Не бійтеся, що у вас не
вийде або хтось скаже, що він не поділяє ваше захоплення і не розуміє,
як воно вам приносить задоволення.
Адже ми всі різні, і щастя нам приносять різні речі. Не варто прагнути бути схожим на когось, потрібно
бути собою.
Олена Раскольнікова

ЧЕМПІОН ЄВРОПИ
З ЄДИНОБОРСТВ
З 31 липня по 3 серпня
в столиці Хорватії Загребі
відбувся перший в історії
чемпіонат Європи з єдиноборств серед студентів (European Universities
Combat
Championships).
У чемпіонаті взяли участь
близько 1 300 спортсменів
із 404 закладів вищої освіти
36 країн. Змагання відбувалися з чотирьох видів спорту: дзюдо, карате, кікбоксинг і тхеквондо.
Студентська
збірна
України завоювала 42 медалі (16 – золотих, 8 – срібних
та 18 – бронзових) і здобула
перше загальнокомандне
місце!
Одним із тих, хто привів
нашу збірну до перемоги,
є студент нашої Академії,
майстер спорту Андрій Гарбар, він здобув «золото»
із тхеквондо у ваговій категорії до 87 кг.
Андрій Гарбар – 13-ра-

зовий чемпіон України,
призер чемпіонатів Європи
й світу, у своїй скарбничці
має біля 200 нагород. Член
збірної команди України
із тхеквондо з 2015 року.
Тренує спортсмена його
батько – майстер спорту
України Сергій Гарбар. Обидва спортсмени навчаються
в ДДМА за спеціальністю
«Фізична культура і спорт».

НАША СПОРТСМЕНКА
ЗДОБУЛА «ЗОЛОТО»
Фінальне дефіле конкурсу «Містер і Міс Академія»

Уперше в історії традиційного шахового фестивалю «Миргород опен», який
проходив в однойменно-

ЯК СВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
В КРАМАТОРСЬКУ
Кожен рік у Краматорську
проводився
День
Незалежності, та посправжньому це свято, з усім розумінням
його, почали відзначати після 2014 року.
Цьогоріч у місті було
Наші викладачі у партіотичній ході
безліч святкових заходів, і для доросА ввечері краматорці зібралих і для малечі, від автогонок у лися на ходу, яка цього року
балці Кутовій до «Малюк-фесту» йшла самим центром міста: від
та свята фарб «Холі».
«Молодіжки» вулицею Василя
Офіційні святкування Дня Стуса, потім звернула на вуНезалежності в нашому місті лицю Дружби й завершилася
почалися з автопробігу і тради- в парку Пушкіна біля сцени.
ційної патріотичної ходи.
Організовано Академія не
збирала своїх студентів, викладачів і співробітників, та
їх на ході було дуже багато.
І це найголовніше, коли люди
прийшли за покликом серця,
а не за наказом. «Слава Україні! – Героям слава!» – лунало
протягом всієї ходи!
Найочікуванішим цього
вечора був концерт відомого
українського рок-гурту The
HARDKISS. Виступ гурту зібрав не тільки молодь, послухати The HARDKISS прийшли
люди різного віку, приїхали
і з Дружківки, Слов’янська та
навіть Харкова. І виконавці
не розчарували прихильників, виступ був драйвоВиступ відомого українського
рок-гурту The HARDKISS
вий. Виконали і вже відомі
композиції, і треки з новоПатріотичний
автопробіг го альбому. Багато пісень навідбувся опівдні. Біля 30 авті- товп співав хором, заглушавок проїхалися вулицями Кра- ючи навіть голос солістки.
маторська з українськими стя- Це було суперово, до мурах!
гами та символікою.
Вікторія Лебединська

ВИПУСКНИК ДДМА ОТРИМАВ
ОРДЕН «ЗА ЗАСЛУГИ»
І приємні новини для Академії. На святкуванні Дня Незалежності України випускника
ДДМА і члена медіа-групи «Академія», а зараз
волонтера й керівника молодіжної платформи «Вільна Хата»
Миколу Дорохова
Президент України
нагородив орденом
3-го ступеня «За заслуги». Відповідний
Указ опублікований
на офіційному сайті
Володимира Зеленського 22 серпня.
Микола Дорохов
прийшов працювати до нашої редакції
як
прес-секретар
ради студентського самоврядування
(ССС) ДДМА й дуже
швидко вжився в наш дружний колектив. Два
роки Микола зі сторінок газети і в програмах
радіо «Академія» інформував студентів, викладачів і співробітників нашого вишу про
роботу ССС, заходи і різні акції, які проводило
студентське самоврядування. Ми пам’ятаємо
Миколу як сумлінного та ініціативного співробітника, він хороший друг і неординарна особистість. Його творчий підхід до всього привніс
у нашу медіа-групу легкість і невимушеність.
Про нагородження краматорського волонтера орденом було озвучено на Майдані Незалежності в Києві під час святкових заходів до
Дня Незалежності України. А саме вручення нагороди відбулося біля монумента загиблим воїнам, який розташований між Краматорськом
і Слов'янськом, 24 серпня. Високу нагороду волонтеру вручив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

E-mail: gazeta@dgma.donetsk.ua

му місті з 9 по 16 липня
у 18-й раз, переможницею
головного турніру стала дівчина – 18-річна майстерка
міжнародного класу з шахів
Олена Мартинкова, студентка ДДМА спеціальності «Фізичне виховання і спорт».
Усього
в
змаганнях
узяли участь 170 шахістів
із Молдови, Білорусі, Португалії та 15 регіонів України.
«У фестивалі проводилося 5 турнірів, – радісно
розповідає Олена, – у головному турнірі «Опен-А» я набрала 7 очок у дев'яти турах
і посіла перше місце».

ШТОВХНУВ ЯДРО –
ПОСІВ 4-Е МІСЦЕ
У
Кропивницькому
22–23
червня
відбувся
чемпіонат України з легкої атлетики серед молоді (професіонали). ДДМА
представляв Микита Кадацький (СМ16-1), кандидат у майстри спорту. У категорії зі штовхання ядра,
у якій виступав наш спортсмен, узяли участь 9 осіб.
З результатом 15 м 13 см
Микита став 4-м і підтвердив звання КМС.

«Це мій перший старт
на вулиці, – розповідає
Микита, – залишилося ще
чотири виступи (6 липня

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

наступний у Кончі-Заспі).
Я встановив новий особистий рекорд на вулиці. Звісно ж, хотілося трішки кращій результат. На змагання
їхав морально втомленим:
участь у міжнародній олімпіаді, де посів 2-е місце,
і сесія (складав останній іспит за день до
від'їзду). А взагалі задоволений, буду намагатися
й надалі».
Нагадаємо,
штовханням ядра Микита
займається
з 2012-го, а це майже 7 років. Починав
тренуватися у своєму рідному Торецьку, після вступу
до ДДМА займався
на базі Академії, зараз тренується на
олімпійській
базі
в Бахмуті. У чемпіонатах почав брати участь
із 2015 року. У скарбничці
спортсмена багато нагород
за призові місця.
Рубрику веде
Вікторія Лебединська
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НА ДОНЕЧЧИНУ ЗАВІТАЛО СПРАВЖНЄ
УКРАЇНСЬКЕ КІНО
Громадська організація «Мистецька вежа» за підтримки штабу Об’єднаних сил і Державного
агентства з питань кіно започаткували проект «Українське кіно
– Донбасу», мета якого – популяризація українського кіно серед
мешканців нашого регіону.
Суть проекту полягає у творчих зустрічах зі сценаристами
й продюсерами українських фільмів та спільному перегляді кіно.
До списку привезених фільмів
увійшли художні стрічки: «Позивний "Бандерос"», «Червоний»,
«Гуцулка Ксенія», «На своїй землі»; документальні фільми: «Перша сотня», «Будинок
"Слово"»; та дитячі
фільми: «Викрадена
принцеса.
Руслан
та Людмила», «Микита
Кожум`яка»,
«Сторожова застава» (казка-фентезі),
«Трубач»
(фільммюзикл).
А до медіа-групи
«Академія» завітала
творча команда проекту: керівник Олена
Чередниченко, кінематографіст Валерія

Борщевська, кінематографісти та
автори книги «Позивний "Бандерос"» Артемій Кірсанов і Сергій
Дзюба. Зустріч організував заступник начальника штабу ООС зі
стратегічних комунікацій Руслан
Мірошниченко.
За чашкою чаю гості розповіли про майбутні заходи та про
створення фільму й однойменної
книги «Позивний "Бандерос"»,
яку, до речі, автори презентували
нашій редакції.
«Позивний "Бандерос"» –
український військовий детективний фільм режисера Зази
Буадзе. Сценарій стрічки, написаний Сергієм
Дзюбою та Артемієм Кірсановим, має в основі щоденники
нацгвардійця
Сергія Башкова з позивним
«Індіанець» та
розповіді воїнів
АТО. Автори розповіли,
що прототипом головного героя став їх однокурсник, який родом із
Сєверодонецька. Умовне місце подій – селище

Веселе, що в принципі є в кожній
області України і з яким і глядач,
і читач можуть ототожнювати
й своє середовище. Книгу писали для військових, які, будучи на
передовій, не мають змоги подивитися фільм. Та цей твір можуть
читати й діти віком від 10 років.
«Зйомки фільму – це наша
власна ініціатива, – говорить Артемій, – для її реалізації ми навіть
звільнилися з роботи». На той час
Сергій та Артемій працювали на
відомому телеканалі.
«У фільмі знімались справжні
АТОвці, – доповнює Сергій, –

а Олег Шульга, який грав головного героя, служив рік у Золотому, тому сцени у фільмі і гра
акторів дуже реалістичні». А ще
сценаристи додали, що виконавець головної ролі отримав премію за кращу чоловічу роль в іноземному фільмі в Лондоні.
Далі команда презентувала
проект «Українське кіно – Донбасу» в маленьких містечках Луганщини й Донеччини – вони побували в Привіллі, Новодружеську
й Кримському, Кряківці, Трьохізбенці та Щасті.
Вікторія Лебединська

ХВИЛИНКА ПОЗИТИВУ
Літо вже пройшло, а спека ще нагадує про нього. Ще хочеться всю ніч гуляти містом, кудись
вибратися з друзями на кілька днів, поїхати на море чи в подорож, але вже немає стільки часу
через навчання. Хочеться підзарядитися літньою енергією, але не знаєш як? Тоді пропонуємо
тобі свята на кожен день.
3 вересня – День відкриття
нових дверей. Якщо вам здається, що у вашому житті все дуже
знайоме, негайно знайдіть незнайомі двері й заходьте. Для
цієї мети підійдуть будь-які, але
знавці стверджують, що найчарівніше ховається за зеленими
й білими дверима. Їх можна навіть намалювати на стіні, але
головне – заходити у двері із заплющеними очима, бо можна
спугнути магію.

Щоб пізнати місто – треба заблукати на його вулицях. Для цього ідеально підходить 4 вересня
– День незнайомих доріг. Незнайомі дороги люблять сміливих і цікавих, від цілеспрямованих вони ховаються, боязких
вони лякають. Бродяг вони люблять особливо, і обов'язково запасають для них сюрпризи. Якщо
не боїтеся заблукати й вийти
на незнайому дорогу – уперед.
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Кожен хоч раз кудись запізнювався. Тому й не дивно, що
люди спеціально виділили для
цього один день. 5 вересня –
День запізнень (Be Late for
Something Day). У цей день запізнитися може кожен, і за це вам
нічого не буде.
7 вересня – День розповідання історій про літні подорожі.
Ах, літо! У нашій пам'яті – воно
завжди прекрасне, наповнене
казковими подіями та пригодами. Було чи не було?
– Ось у чому питання! А яка різниця?
– Тепер це спогади,
і можна зробити
їх навіть ще більш
яскравими,
щоб
у будь-який момент
можна було повернутися. Давайте подаруємо наші казки
оточуючим.
8 вересня – День
посиденьок на кухні. Кухня – це місце, де завжди
тепло й затишно. І неважливо,
сидите ви тут із друзями, із незнайомими людьми або поодинці.
Посидіти на кухні – це вбирання
тепла будинку, його доброго настрою і любові. А з таким зарядом можна перевернути будь-які
гори і з посмішкою сприймати
будь-які ситуації.
Іноді звички допомагають,
іноді – заважають, але хто сказав,

що їх не можна змінити? Саме
для цього підходить 9 вересня –
День винаходу нових звичок.
Відчуйте себе винахідником і неодмінно запатентуйте свою нову
звичку – раптом комусь вона
згодиться. Не забудьте вказати
її точні параметри й побічні ефекти (якщо такі є).
11 вересня – День правильного очікування незрозумілого. А що таке очікування?
Очікування, насправді, завжди
зводиться до незрозумілого.
Тому що те, чого ми чекаємо –
ніколи не приходить у точності
таким, яким ми його собі малюємо. І очікуванням, так чи інакше, пронизане все наше життя.
Але ось чи вміємо ми очікувати
правильно? Давайте сьогодні
уважно вивчимо свої очікування
й бажання.
12 вересня – День заглядання у вікна. Вікна – надзвичайно
таємничі і привабливі речі. Особливо, якщо вони світяться в ночі
теплими домашніми маячками.
Або виблискують
на сонці, граючи
один з одним в сонячні зайчики. Але
є й інші вікна, не
менше загадкові й
таємничі, що приховують
стільки
відкриттів – вікна
людських
очей.
Давайте
уважно
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заглянемо в них. Вони такі різні, і з ними можна також зіграти
в сонячних зайчиків, або усмішкотеніс.
Кожен
полюбляє
домашню випічку. Якщо ви любите
не тільки її їсти, а й готувати,
то 13 вересня ваш день. У цей
день святкують День шарлоток і осінніх пирогів. Якщо з кухні доносяться солодкі дивовижні
запахи, якщо ваші друзі й сусіди,
ковтаючи слинки, навперебій
стукають до вас у двері, якщо навіть птиці нетерпляче вишикувалися на вашому підвіконні – значить
ви правильно виконали ритуал сьогоднішнього дня.
Залишилося тільки
закип'ятити великий чайник, заварити ароматний чай
і запросити всіх до
столу. І звичайно,
Фото: В. Медведєв,
К. Маркова, Л. Патутінська
Літературні коректори:
О. Дудченко, В. Лебединська
Верстка і комп'ютерний набір:
В. Лебединська
Над номером працювали:
К. Ворошков, А. Коваленко

УМНИКИ И УМНИЦЫ

«ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?»
Клуб интеллектуальных игр
ДГМА открывает новый игровой
сезон на страницах «Академии».
В каждом номере вам будет предложено по 3 вопроса разной степени сложности (первый – самый
простой, второй – чуть сложнее, ну,
а третий, понятно...). Если вы сумеете ответить хотя бы на один,
пусть не за одну минуту, как настоящие игроки в «Что? Где? Когда?»,
но все-таки не пользуясь справочной литературой, – ждем вас! Не
сумеете – ничего страшного, прочитаете правильные ответы в следующем номере, вместе с комментариями.
Традиционно в первом номере
учебного года предлагаем вам три
вопроса с прошлогоднего чемпионата ДГМА среди первокурсников
по игре «Что? Где? Когда?» – самый
простой, средней сложности и самый сложный.
Вопрос 1 (правильно ответили
2/3 команд). Ашот Наданян считает,
что ОНО само по себе ничего не
значит. Например, рога – это тоже
ОНО. У рекордсмена книги Гиннеса
профессора Юбера Пети целых 33
ИХ. А большинство из вас получит
его менее чем через 4 года. Какие
два слова мы заменили местоимением «ОНО»?
Вопрос 2 (правильно ответила
почти половина команд). Эстеты
уверяют, что правильное ОНО возможно лишь после трёх дней голодания, чтобы всё было чисто и аккуратно. Назовите ЕГО.
Вопрос 3 (правильно не ответил никто). Я уверен, что почти
у каждого из вас сейчас есть ЭТО,
содержащее леденец на палочке,
зефир или нугу. У некоторых уже
может быть печенье «Орео» или
даже пирог. C другой стороны,
вряд ли у кого-то сейчас можно
найти шоколадные батончики, желейные бобы, пчелиные соты или
пончик. А уж бананового хлеба или
кексика вообще ни у кого быть не
могло. Вопрос: назовите ЭТО одним словом максимально точно.
Александр Мельников,
президент Клуба
интеллектуальных игр ДГМА
у такій компанії знайдеться місце і для справжнього щастя.
15 вересня можна відсвяткувати Міжнародний день
точки. Але тут важливо не перестаратися. Інакше можна знайти
пригоди на свою п'яту точку. До
речі, точка – найдавніший знак
пунктуації, їм відзначали кінець
речення ще древні греки й римляни. А в деяких мовах кінець
речення позначається чотирма
точками
Ось так можна зарядитися
енергією на початку вересня.
А якщо вам цього буде недостатньо, то можна знайти ще
більше свят. І якщо навіть це не
допоможе повністю відновити
вашу енергію, просто придумайте свої свята.
Софія Павлова
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