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НАШІ СТУДЕНТИ ВЗЯЛИ 
УЧАСТЬ У МІТИНГУ ДО ДНЯ 

ВИЗВОЛЕННЯ КРАМАТОРСЬКА

ВІТАЄМО  НАШИХ  ПЕРШОКУРСНИКІВ!

6 вересня до 76-ї річниці 
визволення Краматорська від 
німецько-фашистських загарб-
ників у сквері Героїв відбувся 
традиційний захід. В урочис-
тому мітингу взяли участь 
представники ДонОДА й ви-
конкому, українські військові, 
директори заводів, учні шкіл 
і навчальних закладів Крама-
торська, студенти й викладачі 
нашої Академії.

Із кожним роком ветеранів 
тієї війни стає все менше, і цьо-
горіч на мітинг змогли прийти 
лише чотири ветерани Другої 
світової. Багато слів удячності 
лунало на честь тих, хто ви-
зволяв нашу землю. Своїми ви-

ступами ветеранів привітали 
учасники дитячих колективів.

На мітингу підкреслили, 
що, на жаль, уже п’ять років на 
Донбасі знову ведуться бойо-
ві дії і знову гинуть українські 
солдати, люди втрачають свої 
домівки, своє мирне життя. 
Жахи війни сколихали наше 
теперішнє, та ми сподіваємося 
на мирне майбутнє під україн-
ськими стягами.

Пам’ять загиблих героїв 
ушанували хвилиною мовчан-
ня, а завершився мітинг тра-
диційним покладанням квітів  
до Вічного вогню.

Вікторія Лебединська

Цього року в нашій Академії 
відкрили нову спеціальність – 
102 «Хімія» з унікальною освіт-
ньою програмою «Хімія харчо-
вих продуктів». Її побудовано на 
основі класичних університет-
ських програм, і здобувачі освіти 
отримають загальну класичну 
університетську підготовку з хі-
мії та будуть професіоналами в 
галузі хімії харчових продуктів. 
На теперішній час жоден заклад 
вищої освіти Донецької області 
не надає вищої освіти за спеці-
альністю «Хімія».

Кафедра хімії і охорони пра-
ці ДДМА вже давно має вагу в 
світовому хімічному просторі,  
і тому була пройдена акреди-
тація спеціальності й набрана 
перша навчальна група. Ми 
поспілкувалися зі студентами  
 з’ясували, що географія наших 
першокурсників – Донецька й 
Луганська області. Дехто з них 
ще в школі захоплювався хімі-
єю і брав участь в олімпіадах.  
А дехто обрав наш виш, коли 
на власні очі побачив лабора-
торії кафедри хімії і охорони 
праці, поспілкувався з викла-
дачами, пройшовся корпусами 
Академії.

Як з’явилася ідея відкриття 
нової спеціальності, нам роз-
повів завідувач кафедри про-
фесор Анатолій Авдєєнко. 

– Ідея відкриття спеціаль-
ності «Хімія» пішла від нашо-
го ректора, він зауважив, що 
на нашій кафедрі є потенціал,  
є лабораторії, аспірантура, ми 
займаємося наукою, є держбю-
джетне фінансування. А саме 

ідея створення освітньої про-
грами «Хімія харчових про-
дуктів» належить доценту ка-
федри, канд. хім. наук Світлані 
Коноваловій. Цей напрямок 
збігається з нашим науковим 
напрямком органічної хімії – 

на кафедрі працюють виклада-
чі, які спеціалізуються саме на 
цьому (усі кандидати хімічних 
наук з органічної хімії).

– Що стосується першо-
го набору, – продовжує про-
фесор, – то в мне був досвід 
агітаційної роботи, тому наша 
кафедра активно почала ді-
яти в цьому напрямку. Єдине, 
що нас засмутило й обмежило 
кількість наших потенційних 
абітурієнтів, це мала кількість 
школярів, що обрали на ЗНО 
предмет «Хімія». Та маємо на-
дію, що цього року ми зможе-
мо зацікавити школярів.

Щоб залучити школярів до 
занять хімією і підвищити рі-
вень їхньої підготовки до ЗНО 
з хімії, на кафедрі проводили-
ся заняття в хімічному гуртку 
«Хімічна студія» для школярів  
9, 10 і 11-х класів шкіл м. Крама-
торськ. Школярі власноруч під 
керівництвом викладачів вико-
нували хімічні експерименти.

Зараз наша Академія – єди-
не місце в Україні, де випус-
кають фахівців за освітньою 
програмою «Хімія харчових 
продуктів». Випускники цієї 
спеціальності можуть працю-

вати на підприємствах, в уста-
новах та організаціях хімічної, 
фармацевтичної, нафтогазової, 
харчової та агропромислової 
галузей, у криміналістичних 
лабораторіях, у лабораторіях 
метрології та стандартизації 
Державної служби України  
з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту спожива-
чів, Департаменту податкових 
та митних експертиз Держав-
ної фіскальної служби. Усе за-
лежить від бажання, якісних 
знань та наполегливої праці 
кожного.

Отже, хочеться побажа-
ти удачі студентам у процесі 
отримання освіти, а також ви-
знання й кар'єрного розвитку 
в майбутньому! А всім виклада-
чам і тим людям, які взялися за 
розвиток нової спеціальності  
в нашій Академії, – успіхів у та-
кій важливій справі!

Вікторія Лебединська

Сьогодні Академія відчини-
ла свої двері нашим першокурс-
никам. День знань вони вперше 
відзначили в стінах вишу, який 
буде їм рідною домівкою про-
тягом п’яти років.

В актовому залі ДДМА пер-
шокурсників зустрічали наші 
викладачі. Нових студентів по-
знайомили з ректоратом і дека-
нами нашого вишу, профспілко-
вим комітетом, розповіли про 
навчання та чим живуть студен-
ти. А творчі колективи Академії 
подарували номери художньої 
самодіяльності. Поліна Демідо-
ва й Дмитро Коломієць зачару-
вали своїми голосами, а Ольга 
Білоконь і Дарина Присягіна – 
запальним танком.

Студентський квиток, залі-
кову книжку, символічний ключ 

від Академії та право відкрити 
двері до науки отримали пер-
шокурсники Денис Голяк і Ка-
терина Кочерова, які набрали 
максимальний бал при вступі  
в ДДМА.

У цей день ректор Віктор 
Ковальов відзначає свій день 
народження, тож щирі приві-
тання та бурхливі оплески залу 
лунали також і на честь нашого 
ректора.

У своїй промові ректор 
Академії Віктор Ковальов при-
вітав студентів та їхніх батьків зі 
вступом до ДДМА. Він зауважив, 
що Академія виховала десятки 
тисяч спеціалістів, які працю-
ють у нашому місті, в Україні  
й далеко за її межами. Ми пи-
шаємося своїми випускниками. 
«Я не маю сумнівів, що ви, наші 

нові студенти, будете розви-
вати славні традиції нашого 
вишу й досягати нових успіхів. 
Бажаю вам, щоб роки навчання 
в Академії стали для вас яскра-
вими, незабутніми й щасливи-
ми роками життя», – наголосив 
Віктор Ковальов. Також ректор 

побажав усім першокурсникам 
зібратися в цьому актовому залі 
через чотири чи п’ять з полови-
ною років уже для отримання 
дипломів бакалаврів, а потім  
і магістрів.

Вікторія Лебединська
Андрій Гарбар, студент 

ДДМА, виступив на чемпіона-
ті Європи з тхеквондо WT се-
ред молоді, який проходив з 5  
по 8 вересня у шведському міс-
ті Гельсінгборг.

У ваговій категорії до 87 кг 
наш тхеквондист переміг двох 
росіян з рахунком 24:12 і 36:6, 
а потім, здолавши 15:14 су-
перника з Туреччини, вийшов  
у фінал. Розгромну перемогу 
у фіналі з рахунком 26:2 Ан-
дрій здобув над норвезьким 
спортсменом, а з цим отримав 
і титул чемпіона Європи. За ре-
зультатами змагань спортсмен 
виконав норматив майстра 
спорту міжнародного класу.

Андрій захищає честь краї-
ни на чемпіонатах уже 15-й раз 
і виступає як член збірної Укра-
їни із тхеквондо, починаючи 
з 2015 року. Студент Академії 
здобув близько 200 нагород, 

що ще раз говорить про висо-
кий рівень фізичної підготовки 
нашого спортсмена.

Ми всім серцем вболіваємо 
за нашого спортсмена й бажає-
мо йому успіхів у майбутньому.

Катерина Кочерова

ЧЕМПІОН ЄВРОПИ

ВІТАЄМО ПЕРШОКУРСНИКІВ НОВОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«ХІМІЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ»

Цьогоріч при Краматор-
ському виконкомі створено 
Молодіжну раду, до складу 
якої увійшли студенти на-
вчальних закладів міста. Серед 
них – троє студентів Донбась-
кої державної машинобудівної 
академії – Ігор Дзержинський, 
Всеволод Єлетенко і Данило 
Кравченко.

5 вересня відбулася черго-
ва зустріч членів Молодіжної 
ради. У ході засідання було об-
говорено багато організацій-
них питань. Найцікавішими для 
молоді на цей час є питання 
щодо заходів, які плануються 
до Дня міста, а також перефор-
матування конкурсу талантів 
«СтудДія».

ДО МОЛОДІЖНОЇ РАДИ УВІЙШЛИ ТРИ СТУДЕНТИ ДДМА
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Золота медаль на ІІ Всеукраїнському 
конкурсі ЗМІ «Вища школа 2008»

Чесно кажучи, було дуже 
страшно, я хвилювалася, коли 
думала про цю поїздку, але все ж 
таки бажання зустрітися із близь-
кими людьми, а також бажання 
просто побути в рідних місцях 
виявилися сильнішими.

Боялася я не стільки самої 
війни, скільки реакції місцевого 
населення на мою українську 
мову, якою я звикла спілкувати-
ся за час перебування в Україні.  
А ще почуття невідомості викли-
кало своє особливе хвилювання. 
А як там зараз? А що з моїм рід-
ним містом? А як емоційно на-
лаштовані люди? І ще купа різних 
запитань і думок, які вирували в 
моїй голові.

І от настав той самий день, 
коли я сама мала поїхати на 
окуповану територію. Коли ми 
наближалися до лінії розмежу-
вання, то зникнення мобільного 
зв’язку одразу привернуло мою 
увагу. Власне кажучи, для мене 
це не було чимось несподіва-
ним і неочікуваним, але певною 
мірою мене це ще більше наля-
кало. Тепер я точно залишаюся 
сама, відрізана від суспільства. 
Це була якраз та ситуація, коли 
серед інших людей починаєш 
відчувати себе самотньою, бо 
не можеш розраховувати на під-
тримку близьких чи їхні підказки.

Наступним етапом стала 
різка зміна атмосфери, щойно я 

потрапила за межу. Ця відірва-
ність від України, та й взагалі 
від світу, відчулася одразу. На 
колись переповнених трасах 
транспорту майже не було, лю-
дей також зустрінеш не часто, 
а якщо зустрінеш, то зазвичай  
у пригніченому і не дуже гарно-
му настрої. Єдине, що дуже впа-
дало мені в очі – купа окупант-
ської символіки й прапорів, які 
своїми кольорами ще більше 
пригнічують, а в мене – і взага-
лі викликали відразу. Особисто 
в мене ця кількість символіки 
викликала таке враження, що 
нова влада сама не впевнена в 
собі, тому й змушує всіх розві-
шувати свої прапори, щоби са-
моствердитись.

Але, на мій власний подив, 
усе було не настільки погано, як 
я очікувала. У момент зустрічі із 
близькими й просто знайомими 
людьми я чекала їхньої реакції 
на мою українську мову. Усе 
було абсолютно навпаки. Очіку-
ваний мною негатив насправді 
обернувся радістю місцевих, 
коли вони нарешті почули укра-
їнську, за якою дуже скучили за 
весь час. До того ж першими 
почали мені виливати душу про 
те, як їм не вистачає України, не 
дорослі, а діти. Від них я взага-
лі не очікувала якоїсь критики 
чи аналізу ситуації, що склала-
ся. Я цьому дуже зраділа, адже 

розумію, що це не тільки їхня 
власна думка. Доволі часто діти 
запозичують якісь думки у сво-
їх батьків або інших дорослих 
людей. Серед усіх спілкувань із 
давніми знайомими взагалі не 
було негативної реакції. Хоча… 
була одна жінка, яка одразу ска-
зала, що «ненавидит укрАин-
скую мову», але це був одинич-
ний випадок, і то вона потім 
змінила своє ставлення до 
мене й до української.

Мені так при-
ємно було слу-
хати думки 
дітей, 
які 

розповідали свої мрії про жит-
тя в Україні, але в той же час 
було дуже шкода їх, адже вони 
ні в чому не винні, і вони точно 
не заслуговують на таке життя, 
яке склалося в нашій державі, 
а конкретно в їхніх містах чи 
селищах. Багато дітей дійсно 
хочуть жити й навчатися в Укра-
їні, щоби все було добре, щоби 
не було цих бар’єрів, які пере-
шкоджають їхнім мріям. Що 
стосується реакції дорослих, 

яка мене дуже здивувала, так 
це сльози дорослого чоловіка, 
коли він почув від мене україн-
ську. А ще дуже приємно було, 
коли молодь, що якраз повер-
нулася з Росії, запропонувала 
заспівати всім разом українську 
пісню в один з вечорів, де була 
велика аудиторія з дорослих 
і дітей. До речі, половина цієї 
аудиторії хоча б трішки, але го-
ворила українською мовою, бо 
насправді скучили за нею і ще 
більше зрозуміли її милозвуч-
ність та красу.

Під час прогулянки містом 
було цікаво дізнатися, що не всі 
назви закладів чи зупинок змі-
нилися, немало закладів ще ма-
ють довоєнні вивіски з назвами 
чи оголошеннями українською 
мовою. А коли я знайшла в 
центрі міста пам’ятник Тарасо-
ві Шевченку зі словами: «Свою 
Україну любіть. Любіть її… во 
врем'я люте, В остатню, тяжкую 
мінуту За неї Господа моліть», 
то взагалі була в приємному 
шоці, що ніхто не став чіпати 

таку пам’ятку, не дивлячись на 
слова, які там написані.

Що стосується економіки, 
то я зрозуміла, що в людей усе 
дуже складно, адже пенсії, сту-
дентські стипендії і заробітна 
плата дуже малі. Багато підпри-
ємств, заводів і закладів позачи-
нялися, а людей порозпускали. 
Знайти нову роботу дуже склад-
но. Здобуття вищої освіти саме 
по собі не легкий процес, але 
там усе ускладнюється тим, що 
на бюджет майже нереально 
потрапити, адже місця в першу 

чер-
гу від-

дають дітям 
військових. За-

хищати диплом ще 
складніше, адже дово-

диться їздити до Росії, во-
зитися там із купою документів 
і багато витрачатися на саму 
дорогу, на проживання там, 
платити за навчання екстерном  
у російських вишах.

За час перебування на оку-
пованій території я настільки 
звикла, що люди добре реа-
гують на українську мову, що 
коли їхала назад, то навіть 
на контрольно-пропускному 
пункті заговорила із місцевими 
військовими українською, на-
віть не подумавши про те, що 
це могло мати погані наслідки 

для мене. І навіть, коли в мене 
запитав військовий, чому я го-
ворю з ним українською, то за-
мість того, щоби швидко зреа-
гувати, вибачитись і перейти на 
російську, я почала пояснюва-
ти, що звикла так спілкуватися, 
що думаю цією мовою та інше. 
Але, слава Богу, моя посмішка 
якось відволікла цього молодо-
го хлопця, так що єдине, через 
що йому не хотілося відпускати 
мене, так це тільки тому, що хо-
тів більше поспілкуватися.

Отже, мої враження від цієї 
поїздки дуже приємні. Адже я 
розумію, що не дарма поїхала 
туди, що для значної частини 
місцевого населення почути 
українську мову – це як ковток 
свіжого повітря. Багато людей 
просто мовчать і бояться зізна-
тися у своїй тузі за Україною, 
за минулим життям. Люди не 
можуть особливо довіряти ко-
мусь, щоби вилити душу й по-
ділитися своєю щирою думкою 
про ситуацію, яка склалася в 
нашій країні. Тобто насправді 
не все втрачено, і є ще люди, які 
чекають на відновлення кордо-
нів України. Дай Бог, щоби все 
вже вирішилося, щоби всі оку-
повані території повернулися 
до нашої держави! А ті, хто не 
пережив особисто всю цю си-
туацію, нехай замисляться над 
усім і цінують все, що мають. І не 
варто вірити порожнім обіцян-
кам та розповідям про те, що 
там, під окупацією, все добре і є 
якісь привілеї.

Уляна Луговська

                ПЕРШИЙ КОРПУС

Головна мета Донбаської 
державної машинобудівної ака-
демії полягає у створенні стійкої 
довіри до Академії з боку сус-
пільства й роботодавців як до 
постачальника високоосвічених 
і високопрофесійних кадрів для 
машинобудування й суміжних 
галузей, які відповідають кра-
щим світовим стандартам і ма-
ють високий рівень якості отри-
маних знань.

Ректором було названо та 
висвітлено основні напрямки 
роботи керівництва й колективу 
Академії в минулому році, пріо-
ритетно спрямованої на забез-
печення розвитку та стабільного 
функціонування вишу.

Основні результати ро-
боти Академії полягають  
у наступному.

Академія розвивається й має 
гідні позиції в освітньому про-
сторі України. За результатами 
оцінки діяльності та рейтингу 
200 найкращих вищих навчаль-
них закладів України у 2019 
році ДДМА посіла 83-є місце.  
У рейтингу вищих навчальних за-
кладів за публікаціями в Scopus 
ДДМА посіла 36-е місце зі 162.  
У консолідованому рейтингу 
України у 2019 році, до якого уві-
йшли 240 закладів вищої освіти, 
Академія зайняла 96-е місце. У 
рейтингу закладів Донецької об-
ласті ми посідаємо третє місце.

Незважаючи на несприят-
ливі зовнішні умови, у період 
вступної кампанії 2019 року за-
раховано: на 1-й курс денного 
відділення – 205 студентів; на 
1-й курс прискореного навчання 
– 245 студентів. На заочне відді-
лення зараховано:  на 1-й курс – 
26 студентів, на 1-й курс приско-
реного навчання – 94 студенти.

Уперше до Академії зарахо-
вані студенти за такими спеці-
альностями: 075 «Маркетинг»; 
102 «Хімія»; 232 «Соціальне за-
безпечення»; 281 «Публічне 

управління та адміністрування».
Четвертий рік поспіль на базі 

приймальної комісії Академії 
успішно працює освітній центр 
«Донбас–Україна». Загальна кіль-
кість осіб, які звернулися до Цен-
тру з метою вступу до Академії 
за денною та заочною формами 
навчання, склала 54 особи. Кіль-
кість зарахованих до Академії – 
54 особи, із них на денну форму 
навчання за державним замов-
ленням – 41 особа,  на заочну 
за державним замовленням –  
9 осіб, 4 особи зараховані на 
умовах контракту. У порівнянні 
з 2018 роком кількість зарахова-
них до Академії у 2019 році зрос-
ла на 9 осіб. Також у 2019 році 
до Академії на заочну форму на-
вчання зараховано 9 учасників 
бойових дій.

В Академії чітко виконують-
ся норми й закони щодо забез-
печення умов навчання певних 
соціальних груп. На цей час в 
Академії навчаються студенти-
сироти – 25 осіб, студенти з інва-
лідністю – 11 осіб, діти шахтарів 
– 2 особи, діти учасників АТО 
– 5 осіб, внутрішньо-переміщені 
особи – 116 осіб. В Академії ство-
рені умови щодо надання освіт-
ніх послуг для студентів з обме-
женими можливостями.

Показники наукової діяль-
ності залишаються достатньо 
високими. Усього опубліковано  
1 073 наукових праці, у тому чис-
лі: у виданнях ВАК – 255, у видан- 
нях, що входять до наукометрич-
них баз даних, – 132, у співавтор-
стві зі студентами – 498. Подано 
36 заявок на корисні моделі,  
у тому числі 15 – із студентами. 
Отримано 32 патенти. Найбільш 
активні кафедри: АВП, ОПМ, 
ОМТ, КДіМПМ. Також подано  
2 патенти на винаходи кафе-
дрою КДіМПМ.

Усього за звітний період 
видано 14 наукових збірни-
ків і матеріалів конференцій,  

у тому числі 5 спеціалізованих  
збірників.

В Академії проведено дві 
обласні студентські олімпіади з 
математики й програмування 
серед закладів вищої освіти До-
нецького регіону. Студентами 
Академії отримано 9 нагород. 
На студентських олімпіадах і 
конкурсах обласного, Всеукра-
їнського та міжнародного рівнів 
отримано 23 нагороди. Дипло-
мами І ступеня нагороджені сту-
денти кафедр ОТЗВ, ІСПР, ВМ. 

В Академії проведено 13 на-
укових конференцій і семінарів 
регіонального, всеукраїнського 
та міжнародного рівнів (у т. ч. 
одна студентська і одна вузів-
ська), міжнародний конкурс 
магістерських дипломних про-
ектів, дипломних робіт і магіс-
терських дисертацій (напрямок 
«Зварювання»). У квітні в ДДМА 
відбулася ХХІІ регіональна кон-
ференція Малої академії наук 
з науково-промислового про-
філю. У ній взяли участь понад 
100 школярів із різних міст До-
нецької області. Також, у квітні 
2019 року проведена міжнарод-
на молодіжна науково-технічна 
конференція «Молода наука 
– роботизація і нанотехнології 
сучасного машинобудування», у 
якій узяли участь 117 учасників, 
у т. ч. 67 студентів закладів вищої 
освіти України та зарубіжжя.

На кафедрі КІТ спільно з 
Науково-виробничим підпри-
ємством «УКРІНТЕХ» (м. Харків) 
відбувся семінар для спеціаліс-
тів відділів технічного контр-
олю, наладки й діагностики, 
неруйнівного контролю, ме-
ханічних, металографічних та 
хімічних лабораторій, а також 
фахівців контролю якості ма-
теріалів. Академія також узяла 
участь у якості співорганізато-
ра в проведенні наукових за-
ходів на базі ПрАТ «Новокра-
маторський машинобудівний 

завод», присвячених 85-річчю  
підприємства. 

14 травня, з нагоди Дня на-
уки і в рамках ХІII Всеукраїнсько-
го фестивалю науки, у ДДМА від-
булося урочисте засідання Ради 
Донецького наукового центру 
НАН України та МОН України 
(ДНЦ), присвячене Дню науки. 

16 травня в Києві 5 колек-
тивів українських науковців 
отримали премії Кабінету міні-
стрів України за розроблення 
й упровадження інноваційних 
технологій у медицині, оборон-
ці, агропромисловості, які вже 
сьогодні використовуються на 
практиці. Серед нагороджених 
робота, представлена ДДМА, 
ПрАТ «НКМЗ», Інститутом над-
твердих матеріалів ім. В.М. Ба-
куля НАНУ, НТУУ «Київський по-
літехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського», НТУ «Харківський 
політехнічний інститут» – «Ство-
рення та впровадження іннова-
ційних технологій виготовлення 
великогабаритних редукторів 
важкого машинобудування». Від 
Донбаської державної машино-
будівної академії до авторсько-
го колективу увійшли: Ковальов 
В.Д., ректор, д-р техн. наук, про-
фесор, Васильченко Я.В., зав. 
кафедри КМСІТ, д-р техн. наук, 
доцент.

Активно діє в Академії стар-
тап-школа. У роботі стартап-
фестивалю «Sykorsky Challenge 
Краматорськ» за програмою 
«Основи інноваційного під-
приємства» взяли участь учні 
старших класів та студенти тех-

нікумів. На фестивалі були заслу-
хані проекти випускників стар-
тап-школи, які протягом двох 
місяців займалися розробками 
ідей, а також їхнім удосконален-
ням. Учасникам фестивалю були 
видані сертифікати про закін-
чення стартап-школи «Sykorsky 
Challenge Краматорськ». Випус-
кники школи, які посіли перше 
й друге місця на цьому фести-
валі, рекомендовані для участі 
в конкурсі стартапів Sykorsky 
Challenge при Київському полі-
технічному інституті, де зможуть 
ще позмагатися, а також знайти 
інвесторів для своїх проектів.

Науковці Академії за ре-
зультатами конкурсу мають 
безкоштовний доступ до баз 
даних Scopus та Web of Science, 
її основної колекції найвпливові-
ших видань Web of Science Core 

Collection, аналітичних інстру-
ментів Journal Citation Report 
та Essential Science Indicators, 
програми для роботи з біблі-
ографією EndNote Online та 
ідентифікаторами науковця 
 ResearcherID і Orcid. 

Аспірантура  в Академії 
функціонує за 11 спеціаль-
ностями, докторантура –  
за 6 спеціальностями. Діють  
3 спеціалізовані вчені ради, 
науково-технічна рада, у яких 
атестуються здобувачі науко-
вих ступенів і вчених звань. 

За звітний період праців-
никами Академії захищено  
5 докторських та 6 кандидат-
ських дисертацій.

Усього в Академії викону-

ється 34 угоди про міжнародне  
співробітництво.

За звітний період укладено 
4 договори із зарубіжними парт-
нерами, серед яких Жешівський 
університет (Польща), Вентспіл-
ський університет прикладних 
наук (Латвія), Вища технічна 
школа в Катовіце (Польща), Вища 
суспільно-економічна школа  
в Пшеворську (Польща).

Основними напрямка-
ми співробітництва є взаємна 
участь науковців сторін у міжна-
родних конференціях, публікації 
наукових праць, спільна участь 
у міжнародних проектах, обмін 
науковою інформацією, надання 
можливості проводити дослі-
дження на унікальному облад-
нанні тощо.

Міжнародні конференції 
проводилися спільно із зарубіж-
ними партнерами: Факультетом 
механіки і техніки Університету 
Чорногорії, DAAAM International 
Vienna (Австрія), Вищою техніч-
ною школою Трстенік (Сербія), 
Факультетом інженерної механі-
ки університету Штроссмайера 
(Хорватія), Краківською гірни-
чо-металургійною академією ім. 
Станіслава Сташица (Польща), 
Institute of Social Affairs of the 
Pedagogical University of Cracow 
(Польща), Вірменським держав-
ним інститутом фізичної куль-
тури, Національним центром 
підвищення кваліфікації «Өрлеу» 
(Казахстан) та ін. Також плану-
ються до проведення в поточно-
му році 4 конференції міжнарод-
ного рівня.

Другий рік науковці кафедри 
КІТ беруть участь у виконанні 
проекту ЄС ERASMUS+ BIOART. 
Науковці Академії відвідали тре-
нінг із сучасних технологій реге-
неративної медицини (м. Krems і 
Wr. Neustadt, Австрія). За матері-
алами, що були отримані під час 
проходження тренінгу, в Акаде-
мії було проведено семінар для 
викладачів ФАМІТ.

Підготував Олексій Кабацький

Продовження читайте у 
наступному номері.

КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ: ПІДСУМКИ МИНУЛОГО РОКУ 
Традиційно підсумки роботи Академії за рік, що пройшов, підводять перед початком 

року наступного. Саме такий аналіз і був основним питанням розширеної Конференції тру-
дового колективу ДДМА, яка відбулася 30 серпня в актовому залі. Було розглянуто звіт рек-
тора Віктора Ковальова про діяльність нашого вишу у 2018–2019 навчальному році.

Ця розповідь про те, як я поїхала додому через 5 років після початку війни на Донба-
сі. Майже одразу після окупації Донецької та Луганської областей ми переїхали на тери-
торію України. Відтоді жодного разу я не була вдома. Але нарешті випала така нагода,  
тож я не могла нею не скористатися.
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«Я довго виношувала цей 
текст. Боялася говорити вголос. 
Але прийшов час випустити ви-
страждану «пташку» зсередини.

Поговоримо про те, про що 
говорити дуже соромно?

Насильство.
Колись у мережі буяв флеш-

моб #янебоюсьсказати. Тоді я 
мовчала. Була налякана й без-
сила. Наважилася розказати це 
хіба що одній-єдиній людині у 
Фейсбуці, яку раніше не знала 
й була певна, що ніколи з ним 
не побачусь. Привіт, друже, ти 
себе впізнаєш, якщо будеш це 
читати :)

Мені здавалося, що, якщо 
хтось дізнається, то ніколи не 
зможе мене поважати. Наше сус-
пільство любить ідеальних лю-
дей без вад, які не роблять по-
милок. Воно переконує – САМА 
ВИННА, ти слабка, з тобою щось 
не так, не можеш себе захистити. 
Відтак, підштовхує мовчати.

Також я мала хибну думку, 
що, якщо комусь розкажу, то 
цим зраджу того, хто насильство 
наді мною чинив. Він мене так 
переконував.

Так само переконував, що 
я накручую, придумую, надто 
драматизую і отримую задово-
лення від ролі жертви. Провина 
за спалахи гніву й істерик була 
на мені – я провокую. Я не ро-
зумію, я недосвідчена, я поми-
ляюся, я не маю почуття гумору 
(це ж був жарт), я весь час все 
роблю не так.

Я не могла вільно спілкува-
тися й проводити час з людь-
ми, особливо чоловіками. Бо 
отримувала повний пакунок 
наслідків. Його ревнощі й під-
озри перекривали мені кисень. 
Він неодноразово порушував 
мій особистий простір у при-
ватних повідомленнях. Звину-
ватив у «зраді», навіть коли я 
була на похованні свого побра-
тима (це ж найлогічніше при-
пущення, чому я не відповідаю 
протягом декількох годин). 
Ображав такими словами, які 
я ніколи і ні від кого у своєму 
житті не чула, від яких усередині  
все руйнується.

Епізодично застосовував 
проти мене і фізичну силу, але 

без крові і синців. Душив або 
жбурляв, але не бив. Найжахли-
вішою була ситуація, коли він, 
тримаючи за горло, відірвав 
мене від землі. Або, загнаній  
в кут, робив боляче, притиска-
ючи пальці на ногах, і насоло-
джувався моїми сльозами і бла-
ганнями припинити. Страшно, 
коли тебе тримають в обіймах, 
як в силках, налякану й ридаючу, 
і кажуть, що краще не пручатись, 
бо буде гірше, зараз ми таким 
чином помиримось, і все буде 
«добре».

Казав, навіть ніби пишаю-
чись, що сексуальне насильство 
суворо табуйовано. Ніби я мала 
це оцінити і бути вдячною. Про-
те не нехтував зображати під час 
сварки, ніби ось-ось, щоб потім 
звинуватити у «як ти могла поду-
мати, що я таке зроблю».

Одною з найтравматичніших 
для мене була ситуація, коли він 
здавлював ногою голову кішки, 
щоб зробити боляче мені. Спо-
гади про це викликають більше 
нудоти, ніж шкода, заподіяна 
мені фізично. Це жахлива пси-
хологічна маніпуляція – мучити 
когось іншого для тебе.

Звісно, не кожен день був 
таким. Інакше все було б за-
надто просто й очевидно. Було 
щось оманливе й підступно хо-
роше, що давало за себе три-
матись. Ілюзія уваги, турботи 
й любові. І це йшло від нього 
щиро. Так само щиро, як і при-
ниження мене під час чергово-
го спалаху люті.

Він звинувачував мене в тому, 
що я пам‘ятаю і звертаю увагу 
тільки на погане, а хорошого не 
помічаю. Я пам‘ятаю, як мене до-
глядав, годуючи з ложечки, коли 
я сильно хворіла. Як переносив 
на руках через калюжі, щоб не 
змочила ноги. Як затулив собою 
від нападу собаки й прийняв її 
щелепи на себе. Перелічувати 
можна насправді довго, але яке 
це має значення? Темну сторо-
ну не може врівноважити ніщо 
хороше, тому що її не має бути 
взагалі! Це лише створювало 
для мене умови гойдалки, де 
я коливалася між правильним  
і руйнівним для себе  
рішеннями.

Довгий час я робила знижку 
на ПТСР, знаходила розуміння 
там, де його не мало бути і під-
ставляла плече, коли мала ті-
кати. У моменти, коли я була на 
грані, мене зупиняли думки на 
кшталт «як ти можеш, йому важ-
ко, він стільки на війні пройшов, 
ти маєш бути більш терплячою 
і розуміти, це мине, так не буде 
завжди, колись буде краще, це 

відлуння війни, допоможи йому 
це подолати».

Звісно, проблематика ПТСР 
дуже серйозна, вона неабияк 
впливає на стосунки, у які втру-
тилася війна та її наслідки. Я до-
бре знала ці нюанси. Але я не 
знала, як відрізнити справжній 
ПТСР від звичайної тиранії. Про-
вести грань між цим насправді 
важко, особливо коли періоду 
«до» не було, як такого, і тобі 
немає з чим порівняти. Коли 
така поведінка – це не зміна,  
а відправна точка. І ти просто 
не знаєш, це для людини норма 
чи її психіка травмована війною  
і вона переживає труднощі 
адаптації після.

А ще довелося визнати ПТСР 
у себе. Я довго спиралася цьо-
му, тому що не брала участі 
безпосередньо в боях і вважа-
ла, що наслідків бути не може, 
що їх мати і про них говорити 
просто соромно в порівнян-
ні з тими, хто пройшов саме 
«м‘ясо». Але вивчаючи питання 
трохи ширше, прочитавши, що 
таке є ПТСР узагалі, зрозуміла, 
що травмувати психіку молодої 

вразливої жінки доволі просто. 
Посттравматичний стресовий 
розлад. Війна – стрес? Війна – 
травматично? Так, особливо 
коли ти дійсно чутлива. Цим 
пояснювалася виразна чорно-
білість світу і всеохоплююча не-
спроможність. Цілі й бажання, 
як такі, були відсутні. Кажуть, 
коли людина перестає мати 
бажання, вона перестає жити. 

Можливо, це не буде коректно, 
але подібний стан можна порів-
няти з психологічною комою.

Емоційний хаос, страх  
і безсилля.

Ніби розумієш, що відбува-
ється і наскільки це ненормаль-
но. Але просто не бачиш сили, 
щоб це змінити. Іноді, усередині 
все може бути настільки злама-
ним, що ти не віриш, що колись 
у твоєму житті може бути інакше 
і що хтось може тебе полюбити 

і ставитися з повагою. Особливо 
так відбувається, коли той, хто 
має бути підтримкою, захистом  
і силою – є, власне, крадієм твоєї 
безпеки і твоїх крил.

Я відчувала себе глибоко не-
щасною, понівеченою і нікому 
нічого не розповідала.

Мені знадобилося багато 
сил і часу, щоб витягти себе  
з цієї прірви. А ще психотерапевт,  
з якою ми провели ґрунтовну 
роботу над причинами такої 
ситуації. Дуже важливо розумі-
ти походження своїх відчуттів  
і ставлення до себе. Розібрав-
ши це на логічні конструкції, де 
є причина (стосунки з батьком, 
взаємини в родині тощо) і є на-
слідок, починаєш розуміти, як це 
подолати і як позбутися впливу 
від цього. Ми не можемо зміни-
ти минуле й викреслити трав-
матичний досвід зі свого життя, 
проте можемо відстежити, як 
це впливає на нас сьогоднішніх,  
і працювати з цим.

Я наосліп відшукувала себе 
і свої кордони, а життя давало 
мені дуже правильні і вчасні по-
дії, книжки й людей, через вза-
ємодію з якими моя реабілітація 
пришвидшувалася.

Нелегким було завдання про-
бачити себе. А на кривдника я 
образи не тримаю. Для мене це 
була коротка, криво написана 
сторінка життя, жорсткий урок, 
який звернув мою увагу на саму 
себе, змусив над собою працю-
вати, і, зрештою, я стала сильні-
шою, мудрішою і люблю себе, як 
ніколи до. Оборону своїх кор-
донів я відтепер тримаю міцно. 
Вийшло щеплення на все життя.

Для чого це все?
У першу чергу, це був мій 

особистий внутрішній запит. 
Видихнути це, підвести рис-
ку під тривалою роботою над 
цим досвідом і собою і пото-
му стати від цього вільною.

Це просто мій голос. Мій 
#янебоюсьсказати роки потому.

Мені пропонували опубліку-
вати цей текст анонімно у яко-

мусь виданні. Але сила таких 
історій саме в тому, що вони 
мають знайоме обличчя. Що це 
не просто статті з Інтернету, а 
справжнє життя тієї дівчини, яка 
до вас в підрозділ на нуль при-
їжджала, корисне привозила, до 
всіх усміхалася і з усіма обійма-
лася. Яка змогла стати на захист 
країни, але не на свій.

Почуті мною історії інших 
реальних жінок, які через це 
пройшли, допомагали мені аку-
мулювати рішучість. Я по кра-
пельці збирала їхню мужність  
знаходила віру.

Чи варто соромитися влас-
них помилок?

Ні, якщо ви провели над 
ними роботу й були чесними  
із собою.

Кожен із нас приходить у цей 
світ чистим аркушем. Ми отри-
муємо досвід і вчимося. Головне, 
винести з цього уроки, засвоїти 
їх і змінити себе. Це не легко. Бо-
ротьба із собою – найважча. Але 
й перемога найсолодша. Тому 
що з нею змінюється все.

У кожного з нас є лише одне 
життя. Воно дуже швидке. І ми 
народжені, щоб любити, бути 
коханими й щасливими. Але за 
це треба боротись. Часом із са-
мими собою.

P.S. Я написала це давно.  
І щоб оприлюднити це, мені зна-
добилося більше сміливості, ніж 
свого часу перед першою поїзд-
кою на фронт. Смішно, чи не так?

P.P.S. Дякую всім друзям, які 
терпіли мене і мої сльози під час 
«одужання», за підтримку од-
разу після і зараз. За готовність 
пристрелити, якби я тільки ска-
зала вчасно:) і за повне розумін-
ня без осуду.

Найважче було мамі. Вона 
бачила мій стан, простягала мені 
руку допомоги, але справжні 
причини того дізналася набага-
то пізніше, коли я перестала бо-
ятися говорити вголос».

#ЯНЕБОЮСЬСКАЗАТИ

«МИРОТВОРЦІ. У ГОРАХ СВАНЕТІЇ» – ФІЛЬМ ПРО НЕВІДОМІ СТОРІНКИ 
ПЕРШОЇ РОСІЙСЬКО-ГРУЗИНСЬКОЇ ВІЙНИ

Із цією дівчиною ми познайомились в нашій редак-
ції під час запису програми. Ольга Коновалова, невеличка 

тендітна русявка, яка з нежіночою стійкістю допомага-
ла українським військам на фронті як волонтер, а потім 
і сама пішла воювати на фронт. Тоді, спілкуючись із нею, 
ніяк не можна було здогадатись, що вона переживає глибо-
ку особисту трагедію. Це страшне слово – насилля. 

За даними щодо глобальної поширеності насиль-
ства, опублікованими ВООЗ, кожна третя жінка (35 %)  
у світі протягом свого життя піддається фізичному 

або сексуальному насильству з боку інтимного партне-

ра, або сексуальному насильству з боку іншої особи.
У більшості випадків це насильство з боку інтимного 

партнера. У всьому світі 30 % жінок, які перебували в сто-
сунках, повідомляють про те, що вони піддавалися будь-
якій формі фізичного або сексуального насильства з боку 
свого партнера протягом життя. До 38 % вбивств жінок 
у світі відбувається їхніми інтимними партнерами чоло-
вічої статі.

Ураховуючи психологічний стан, жінці про це складно 
говорити. Але про це потрібно говорити, бо часто буває 
вже запізно. Ольга наважилася, тож друкуємо її сповідь.

Хотілося б подякувати 
Героїні за її відверту розпо-
відь. Вона дуже допоможе 
жінкам зі схожою долею. 
Дуже добре, що Ольга не 
замикалася в собі, що були 
люди, які її підтримували. 
А коли поруч нікого не було, 
свій сум та свої переживання 
вона випліскувала на папері. 
Не соромилася вона й піти 
до спеціаліста, який допоміг 

розібратися в першопричи-

нах проблеми. Це можна ре-
комендувати всім жінкам, які 
потрапили в таку ситуацію.

Кожній жінці треба 
пам’ятати: для того щоб 
захистити себе, а можливо, і 
дітей, у першу чергу необхід-
но дати тверезу оцінку сво-
їм стосункам із чоловіком. 
Ви щасливі? Ви у безпеці? 
Діти у безпеці? Якщо відпо-
відь вочевидь «ні», то треба 
діяти. Найкращий варіант 

– виходити з таких стосун-
ків. Коли це ще не можли-
во, необхідно сповістити 
рідних або друзів – факт 
публічності лякає чоловіка-
тирана. А підтримка близь-
ких дає силу та впевненість. 
Бережіть, цінуйте та пова-
жайте себе!

Лада Бившева, психолог, 
канд. наук, доцент кафедри 

менеджменту

КОМЕНТАР ПСИХОЛОГА

11 вересня в Краматорську 
пройшла зустріч із журналіс-
том, режисером, волонтером, 
керівником благодійної органі-
зації «Фонд „Мир і Ко“»  Мирос-
лавом Гаєм. Зустріч відбулася  
в МК ДДМА, де побували й сту-
денти нашої Академії.

Мирослав Гай привіз до-
кументальний фільм під на-
звою «Миротворці. У горах 
Сванетії». У стрічці відроджена 
пам’ять про забутий по-
двиг українських військо-
вих льотчиків, які вписали  
в історію героїчну сторін-
ку першої миротворчої 
операції України в Грузії  
у 1993 році.

Перед очами студен-
тів розгорталася трагічна 
картина першої російсько-
грузинської війни 1993 
року. На той час не було Ін-
тернету, не було цифрових 

фото- і відеокамер, тому фіксація 
подій була ускладнена. А найго-
ловніше те, що люди колишньо-
го Радянського Союзу не знали 
історії його агресій. Тому події в 
Грузії відбувалися за відпрацьо-
ваним десятиріччями сценарієм, 
який пізніше був застосований  
і в Україні. А саме розпал Росією 
міжетнічних конфліктів і неза-
доволеності мас, «зелені чоло-
вічки», захоплення місцевих рад 

і, зрештою, поява озброєних 
людей. Користуючись інформа-
ційним вакуумом, Росія почала 
застосовувати авіацію для зни-
щення грузинських міст і сіл, чим 
викликала гуманітарну катастро-
фу. Люди кидали рідні місця й 
тікали від смерті на південь, але 
на їхньому шляху були гори. У 
горах від холоду, голоду й фізич-
ного навантаження люди почали 
помирали десятками й сотнями. 

Були випадки самогуб-
ства матерів, у яких по-
мирали малолітні діти. 
Уряд Грузії не міг забез-
печити евакуацію грома-
дян через відсутність ге-
лікоптерів. Звернення до 
країн світу за допомогою 
не мало відгуку. Адже за 
відпрацьованим сцена-
рієм Росія вже розповсю-
дила в ЗМІ світу, що в Гру-
зії внутрішній конфлікт і в 

їхні проблеми втручатися не вар-
то. Єдиною країною, хто допоміг 
Грузії, була Україна. Так, за кілька 
годин був сформований мирот-
ворчий авіаційний підрозділ, 
який невдовзі вирушив до Грузії. 
Українські військові льотчики 
евакуювали з гір кілька тисяч 
грузинських сімей. Кожний ви-
літ в хмарах і умовах туману був 
великим ризиком. Повернення 
з кожного рейсу оцінювалося 
як 50:50. Були й аварійні ситуації, 
але все обійшлося.

Під час зйомок фільму вже 
посивілі українські льотчики зу-
стрілися з урятованими грузин-
ськими сім’ями. Важко передати 
словами емоції зустрічей через 
багато років. Це не можна зігра-
ти на камеру, це треба пережити.

Після перегляду кінострічки 
Мирослав Гай поспілкувався зі 
студентами та відповів на їхні за-
питання.

Студентам Академії фільм 
дуже сподобався: кадри еваку-
ації грузинських сімей, облич-
чя жінок і дітей запали в душу, 
перекликаючись з нашою ві-
йною на Донбасі. 

Зустріч організував заступ-
ник начальника штабу ООС зі 

стратегічних комунікацій Ruslan 
Miroshnichenko. Загалом стріч-
ку показали в багатьох містах 
Луганщини, а також Донецької 
області: Мар’їнці, Красногорівці, 
Покровську, Краматорську, Ли-
мані, Авдіївці.

Катерина Кочерова
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17 вересня – День розмов та 
прогулянок з містом. Місто – це ве-
лике волохате створіння, яке більш 
за все на світі любить гуляти. Хіба не 
траплялося вам заблукати в, здава-
лося б, абсолютно знайомому місці? 
У туман, або снігопад, та й в листопад 
теж, але найчастіше – ночами. Ви го-
ворите – осінь змінює обриси зна-
йомого? А ось і ні. Не може ж місто 
настільки явно порушити всі традиції  
і відправитися гуляти просто так. 
Ось воно й маскує свої подоро-
жі. Якщо вам пощастить вийти 
на вулицю під час його черго-
вої прогулянки – тримайте очі 
широко відкритими – можливі 
будь-які зустрічі А коли воно не 
гуляє – любить слухати історії  
і спостерігати за своїми жителя-
ми. І якщо привернути його до 
себе нехитрими подарунками  
і частуванням та розповісти свою 
історію, воно теж може розпові-
сти чимало цікавого.

Відверто кажучи, 19 вересня – 
День народження cмайлика –по-
добається користувачам Інтернету, 
тому що прикрасити будь-який текст 
зворушливим, але в будь-якому ви-
падку доброзичливим персонажем – 
це забавно й приємно. Необхідно від-
значити, що кількість їх зростає і вони 
настільки різноманітні, що кожного 
разу, чекаючи новеньких, думаєш, 
що ж цікавого ще придумали автори. 
Тож у цей день забуваємо про нудні 
тексти СМСок із дужечкою наприкінці 
і вставляємо яскраві та веселі усмі-
хайлики.

Усі мріяли хоч раз потрапити  
у якусь казку. 20 вересня у вас є мож-

ливість потрапити на чаювання до 
Капелюшника і Чеширського Кота. 
Чому? У цей день відзначають День 
спонтанних чаювань. Випити чай  
у такій компанії видається тільки раз, 
тож не упустіть такий шанс.

Якщо вам не вдалося потрапити 
до Країни Чудес, можете спробувати 
знайти іншу казку. 21 вересня – День 
пошуку казок. Казка може ховатися 
у найнеочікуваніших містах. Знайдіть 

свою, і вона обов’язково проведе вас 
у загадковій світ, який порушує усі за-
кони фізики.

22 вересня – День розфарбову-
вання сірості. Який же він сумовитий 
– цей сірий колір навколо. Сіре небо. 
Сірі будинки. Сірі особи. Сірі думки. 
Одне тільки в ньому добре – спокій-
ний сірий фон це те, що потрібно для 
яскравого малюнка. Беремо великий 
пензлик, занурюємо його у яскраву 
фарбу й весело малюємо на сірому тлі 
сонце, квіти, любов, красу, ніжність, 
тепло й добрі слова. Що значить – «не 
вміємо малювати»? Просто ви раніше 
ніколи не пробували. Навіть проста 
яскрава пляма на сірому тлі стане 
живою і чарівною. Сміливіше. Більше 

веселих кольорів в одязі, у думках,  
у житті. Сьогодні такий день. Сьогодні 
сірість відступає.

Хочете побалувати себе смаком 
ягід, м'яти або кавуна? У цьому випад-
ку купіть собі нову й модну жуваль-
ну гумку, адже їх у магазині сьогодні 
безліч, причому на будь-який смак  
і в найрізноманітніших, дуже барвис-
тих обгортках. Для жителів планети  
23 вересня, коли повсюдно відзна-

чається День народження жу-
вальної гумки, це не просто 
«смачне» свято, а ціла культура, 
яка прийшла з винахідливої Аме-
рики. Є ще одне застосування цих 
ласощів – воно стало предметом 
популярного конкурсу, учас-
ники якого змагаються між со-
бою, хто більше надує з неї кулю.  
Це справжня забава для дітей, 
хоча деякі дорослі також розва-
жають себе подібним чином, не-
зважаючи на позначку в паспорті  

про дату свого народження.
24 вересня – День незаплано-

ваних шаленств. Маскарад – веселе 
свято, коли можна вдягнути маску  
й стати кимось зовсім іншим, але воно 
заплановане кимось іншим. Куди ці-
кавіше день незапланованих шален-
ства. Тут можна бути не тільки кимось, 
але й чимось: можна перекроїти свій 
світ на новий лад, помінятися з відо-
браженням у калюжі, сповільнити час 
або прискорити простір.

26 вересня – День зустрічі зі ста-
рими друзями. Друзі – це не тільки ті, 
хто зараз поруч. Це й ті, хто хоча б один 
раз розділив наше горе чи радість І не-
важливо, на скільки частин. Важливо 
тільки те, що вони були, є і ще будуть. 

Давайте в цей день висловимо свою 
подяку Всесвіту, хоча б подумавши 
про них з добром. А ще краще – зу-
стрітися, зателефонувати, написати 
хоча б кілька слів: «Дякую, що ти зу-
стрівся мені!»

Немає сумнівів, що з дитинства 
кожна людина мріє відвідати спекот-
ні країни Африки, навідатися до со-
нячного Кіпру, побачити таємничий 
Китай, загадкову Японію і багато ін-
ших дивовижних місць на Землі. Тому  
й не дивно, що 27 вересня святкують 
Всесвітній день туризму. Уже 40 ро-
ків це свято змушує людей не сидіти 
на одному місці, хоча б у цей день. 
Не обов’язково їхати кудись далеко, 
можна просто завітати до незнайомо-
го місця поблизу вашого будинку чи 
просто виїхати за місто. Подорожуйте 
в цей день та набирайтеся позитив-
ними емоціями.

Якщо ви втомилися від шуму міс-
та, метушні, то пропонуємо вам осо-
бливе свято. 29 вересня – День осін-
ньої самотності. Іноді так приємно 
бродити на самоті по парку або вули-
цями сонного міста. Можна бродити 
під дощем, відгороджуючись від усьо-
го світу парасолькою. Але самотність 

– це коли дощ награє мелодію в такт 
вашим думкам? Самотність – це, коли 
вітер нашіптує слова, які можуть ста-
ти віршами або казками? Або дерева 
передають вас, як естафету, мовчазно 
поділяючи ваш настрій? Напевно, це 

– самотність, але незвичайна. Само-
тність, якою хочеться насолоджувати-
ся і не хочеться, щоб її хтось руйнував. 
Самотність, яка допомагає відпочити  
і привести себе до ладу. Насолоджуй-
теся цим днем, бо він тільки ваш.

Ось так непомітно пройшов вере-
сень. Він видався насиченим на свята. 
Сподіваємося, ви змогли вибрати те, 
що вам до вподоби, і ми змогли при-
нести у вашу повсякденність трохи 
позитиву та яскравих барв.

Софія Павлова

«ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Ось і пролетіли перші тижні навчання. Це було дуже незвично після довгого відпочинку, але ми спра-
вилися і маємо якось себе побалувати. Тож ми пропонуємо провести наступні декілька тижнів ще яскра-

віше. Незважаючи на те, що нас очікує День міста, ми хочемо розповісти про найцікавіші та найяскравіші 
свята, які піднімуть настрій усім.

ХВИЛИНКА ПОЗИТИВУ

7 вересня в парку ім. Пушкіна 
відбулося святкування Дня фізичної 
культури і спорту та Всеукраїнсько-
го олімпійського уроку, який тради-
ційно проводиться у всіх куточках 
України протягом першого тижня ве-
ресня. Захід проведений за ініціати-
вою комітету фізичного виховання та 
спорту МОН України. Студенти ДДМА 
взяли активну участь в Олімпійському  
уроці.

На святі краси й здоров’я були 
присутні учасники та призери олім-
пійських ігор, чемпіони та призери 
чемпіонатів світу та Європи. Була 
нагода зробити пам’ятне фото та 
отримати автографи, узяти участь у 
конкурсах та виграти різноманітні 
призи, порадитися зі спортсменами 

та тренерами, який вид спорту краще 
обрати.

Організатори Олімпійського уро-
ку підготували понад 35 локацій з 
різних видів спорту: змішані єдино-
борства, тхеквондо, бокс, скелела-
зіння, волейбол, баскетбол, футбол, 
легка атлетика, дзюдо, рукопашний 
бій, чирлідинг, авіамодельний спорт, 
бейсбол, велосипедний спорт та інше.

Наша студентка (група ФКС-18-1), 
чемпіон України з шахів серед жінок 
Олена Мартинкова, на цьому святі 
була нагороджена сертифікатом на 
отримання премії міського голови за 
великий внесок у фізичну культуру  
і спорт. Вона увійшла в десятку кра-
щих спортсменів Краматорська.

«Я прийшла в шахи у 8 років, – роз-
повідає Олена. – Мене привів у цей 
спорт батько, він директор шахового 
клубу ім. О. В. Момота, був менеджером 
чемпіона світу Руслана Пономарьова. 
Шахи мені допомогли розвинути ін-
туїцію. Виховали в мені уважність, по-
сидючість та бажання йти до своєї цілі, 
незважаючи ні на що, концентруватися 
на своїй мрії і завжди рухатися вперед».

У ДДМА з нагоди проведення 
Олімпійського уроку 4 вересня від-
булася зустріч із представником 
управління фізкультури та спорту До-
нецької області  Іриною Нестеренко. 
Вона привітала студентів зі святом, 
побажала успіхів у навчанні, наголо-
шуючи на важливості дотримання 
здорового способу життя.

Мені вдалося поспілкуватися зі 
спортсменами ДДМА та головою спор-
тивного клубу нашої Академії. Вони 
розповіли про свої захоплення, шлях до 
успіху та важливість занять спортом.

Голова спортклубу ДДМА Юрій 
Сорокін, старший викладач кафедри 
фізичного виховання і спорту, у роз-
мові зауважив, що потрібно займатися 
спортом: «Здоров’я у нас одне на все 
життя. За собою потрібно слідкувати, 
не пити, не палити, намагатися більше 
рухатися і займатися спортом».

Артем Тищенко, студент гру-
пи КН-18-1: «Мені завжди подобав-
ся спорт. Він допомагає мені долати 

різні перешкоди в житті. Я займаюся 
плаванням 8 років. Якось у дитинстві, 
під час нашої літньої відпустки, батьки 
зауважили, що я майже не виходив із 
води, і тоді вони вирішили записати 
мене на секцію з плавання».

Костянтин Чернавсков, сту-
дент групи ФКС-19-1: «Я займаю-
ся баскетболом, проте намагаюся 
проявити себе в усіх видах спорту.  
Із 5 років у баскетболі. Тренер мене 
побачив і запросив у команду. Бас-
кетбол для мене не тільки спорт, це – 
хобі, він більше, ніж життя».

Владислав Лисенко, студент 
групи ФКС-19-1: «Добре ставлюся до 
спорту. Займаюся самбо, футболом, 
вільною боротьбою. Не уявляю свого 
життя без фізичної активності».

Головною метою таких заходів 
є поширення гуманістичних ідей 
олімпізму, формування свідомого 
ставлення та мотивації до занять фі-
зичною культурою та спортом. Також 
популяризація олімпійського руху та 
здорового способу життя шляхом за-
лучення широких верств населення 
та насамперед дітей, юнацтва, молоді.

Катерина Курішко

ВСІ ДО СТАРТУ!
Ответы на вопросы из прошлого 

номера.
Вопрос 1. Ашот Наданян считает, 

что ОНО само по себе ничего не значит. 
Например, рога – это тоже ОНО. У ре-
кордсмена книги Гиннеса профессора 
Юбера Пети целых 33 ИХ. А большин-
ство из вас получит его менее чем через 
4 года. Какие два слова мы заменили ме-
стоимением «ОНО»?

Ответ: высшее образование.
Комментарий: Юбер Пети получил 

33 высших образования в областях ме-
дицины, юриспруденции, экономики, 
политологии, международных отноше-
ний, математики, физики, искусства, со-
циологии, статистики и т. д.

Автор: Арутюн Арзуманян, Ереван.
Вопрос 2. Эстеты уверяют, что пра-

вильное ОНО возможно лишь после 
трёх дней голодания, чтобы всё было 
чисто и аккуратно. Назовите ЕГО.

Ответ: сэппуку (харакири).
Комментарий: «Японцев хлебом не 

корми, только бы кто-нибудь красиво 
умер».

Автор: Дмитрий Некрылов, Киев.
Вопрос 3. Я уверен, что почти  

у каждого из вас сейчас есть ЭТО, со-
держащее леденец на палочке, зефир 
или нугу. У некоторых уже может быть 
печенье «Орео» или даже пирог. C дру-
гой стороны, вряд ли у кого-то сейчас 
можно найти шоколадные батончики, 
желейные бобы, пчелиные соты или 
пончик. А уж бананового хлеба или кек-
сика вообще ни у кого быть не могло. 
Вопрос: назовите ЭТО одним словом 
максимально точно.

Ответ: смартфон.
Комментарий: 23 сентября 2008 

года Энди Рубин выпустил ОС Android 
1.0 с поддержкой сенсорного экрана. 
Все новые версии автор называл ка-
ким-либо десертом. Первые две вер-
сии распространялись исключительно 
T-Mobile; начиная с «пончика», систему 
оценили Motorola и Samsung. 5 – леде-
нец на палочке, 6 – зефир, 7 – нуга, 8 – 
орео, 9 – пирог.

Автор: Александр Мельников,  
Краматорск.

В марте наши студенты при-
няли участие в четвертом этапе 
международного молодежного тур-
нира по игре «Что? Где? Когда?» под 
названием «Школьный Синхрон – Lite. 
Выпуск 2.4». Предлагаем вашему вни-
манию избранные вопросы с этого 
турнира.

Вопрос 1. Уже более ста лет глав-
ные башенные часы Эдинбурга спешат 
на несколько минут. Дело в том, что 
башня с часами находится недалеко  
от НЕГО. Назовите ЕГО.

Вопрос 2. Бренд ювелирной компа-
нии «Тиффани» ассоциируется с высо-
ким статусом и роскошью. В 1906 году 
компании даже пришлось ввести пра-
вило, запрещающее продажу ТАКИХ 
коробок. Каких именно?

Вопрос 3. Герою фильма Карла 
Формана, поступившему доброволь-
цем на английский корабль, сообщают, 
что американцы вступили во Вторую 
мировую войну. Какой вопрос он зада-
ёт после этого?

Александр Мельников,
президент Клуба  

интеллектуальных игр ДГМА

СПОРТ


