
ГАЗЕТА ДОНБАСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МАШИНОБУДІВНОЇ АКАДЕМІЇ

№18 (364) 29 листопада 2019

У своєму виступі Єгор Стад-
ний розповів авдиторії, які зміни 
чекають освітян у найближчому 
майбутньому. Уже з 1 січня анон-
совано кардинально відмінний 
підхід до фінансування закладів 

вищої освіти. По-перше, при-
ємною новиною є збільшення 
фінансування в наступному році 
на 1,7 млрд грн у порівнянні  
з 2019 роком, що днями вже 
було закладено в бюджет.

По-друге, з 2020 року суттєво 
повинна зменшитися залежність 
системи фінансування та опла-
ти праці науково-педагогічних 
працівників від штатного роз-
кладу та контингенту студентів, 
що навчаються у ЗВО. Не секрет, 
що зараз у переважній більшос-
ті вишів робота спрямована на 
забезпечення набору та втри-
мання студентів будь-якою ці-
ною, що часто впливає на якість 
підготовки. Отже, з наступного 
року залежність фінансування 
від контингенту повинна змен-
шитися приблизно в 5 разів. 
При цьому виділення коштів 
буде здійснюватися наступним 
чином. З усього обсягу фінансу-
вання вишів (а це загалом близь-
ко 16 млрд грн) три чверті (десь  
12 мільярдів) піде на те, щоб ко-
жен заклад отримав вісімдесят 
відсотків свого фінансування, 
яке було у 2019 році. Інші кошти 
будуть розподілятися між закла-
дами за показниками результа-
тів діяльності. Серед покажчиків 
цієї діяльності є і контингент сту-
дентів, але тільки як один серед 
інших факторів. Як елемент цьо-
го показника враховуватиметь-
ся також і «коштовність», тобто 
пріоритетність різних спеціаль-
ностей, серед яких, наприклад, 
інженери будуть десь удвічі 
«коштовніші», ніж економісти та 
менеджери; найбільш коштов-
ні при цьому будуть медики.  
Це повинно зменшити зацікав-
леність ЗВО у підготовці студен-
тів за непрофільними для цих 
вишів спеціальностями.

Серед інших показників 

буде введено коефіцієнт для 
переміщених закладів, регіо-
нальний коефіцієнт (передбача-
ється, що для київських вишів 
він складе 1, для ЗВО Харкова  
й Львова – 1,03, для інших міст – 

1,07). Буде враховуватися також 
показник працевлаштування 
випускників (цей показник за-
працює з 2021 року), причому 
буде враховуватися їхня праця 
за відповідним профілем на-
вчання спеціальності через  
2–3 роки після випуску. Окрім 
цього враховуватимуться об-
сяги надходжень від наукової 
діяльності ЗВО в перерахунку на 
кількість персоналу.

Матимуть значення й масш-
таби закладу. Усі знають реальну 
ситуацію: у 2005 році в україн-
ських вишах навчалося 2,7 млн 
студентів, на 2019 рік – 1,3 млн 
студентів, кількість навчальних 
закладів при цьому залишила-
ся майже такою самою. Такий 
показник буде економічним 
стимулом невеликих вишів  
до об’єднання.

Окрім змін у фінансуванні, 
анонсовано (ці зміни містить 
законопроект № 2299, що вже 
прийнятий у першому читанні) 
сприяння розвитку дуальної 
освіти, яка отримає своє повно-
цінне законодавче поле. Будуть 
також зміни в напрямку спро-
щення ліцензування. У наступ-
ному році слід очікувати й пакет 
змін, який забезпечить значне 
розширення фінансової автоно-
мії вишів. При цьому залишиться 
статус неприбутковості, а отже 
буде збережено й податкові 
пільги. Завдяки вказаним змінам 
повинне знизитися регуляторне 
навантаження, яке створює бю-
джетний кодекс при формуванні 
кошторису вишів.

Відбудуться також зміни  
у контролі управління ЗВО, за-
для чого буде введено ключові 
покажчики ефективності. У які, 
зокрема, буде входити контроль 
зобов’язань ректора, що дають-
ся ним при укладанні контр-

акту. Будуть вводитися також 
елементи справжніх наглядових 
рад, більш активних, які тісно 
пов’язані з бізнесом. Завдяки 
цьому бізнес братиме активнішу 
роль у вирішенні проблем ви-
шів, у тому числі й фінансових, 
у забезпеченні професійного 
розвитку викладачів, оновленні 
обладнання та ін.

Доповідачем також було 
надано відповіді на чисельні за-

питання присутніх. Серед них 
було питання про фінансування 
коледжів у складі університету; 
було сказано, що його плануєть-
ся зберегти окремою позицією  
в бюджеті наступного року. 
Щодо фінансування Академії, то 
його у 2020 році за пропонова-
ною моделлю підсумково можна 
оцінити на рівні близько 112 від-
сотків цьогорічного обсягу. Уза-
галі планується, що наступного 
року жоден заклад не отримає 
фінансування менше 95 % і не 
більше ніж на 20 % за фінансу-
вання у році, який минає. Торкну-
лися також проблеми таких ЗВО,  
як Академія, що пов’язані з відто-
ком студентів до великих універ-
ситетських міст. Цю проблему 
потрібно розв’язувати комплек-
сно, і в розв’язанні повинні бути 
задіяні усі сторони трикутника 
«місто – роботодавці – Міністер-

ство». Місто має приваблювати 
молодь залишатися в ньому. 
Роботодавці мають створюва-
ти конкурентні умови оплати 
праці. Підмога вишам від Мі-
ністерства вже є – скасування 
прямої залежності фінансуван-

ня та штатів від контингенту. 
Отже, треба спонукати й інші 
сторони трикутника до відпо-
відних кроків.

Виникало також запитання 
щодо низької заробітної плати 
наших науково-педагогічних 
працівників у порівнянні навіть 
із вишами Латинської Америки, 
що також зумовлює відсутність 
у молодих асистентів матеріаль-
них стимулів займатися наукою. 
Відмічено, що сьогодні оклади 
регулює тарифна сітка, яка не 
передбачає диференціації окла-
ду в рамках однієї посади, щоб 
якось стимулювати робітника 
вдосконалювати свій рівень, за-
йматися наукою та ін. Нова сис-
тема фінансування та більша фі-
нансова автономія ЗВО повинні 
надати їм можливість фінансо-
вого заохочення кращих викла-
дачів. От тільки про невисокий 
базовий рівень зарплати викла-
дачів та співробітників вишів, на 
жаль, у відповідях нічого втішно-
го не прозвучало. Тарифну сітку 
наступного року лишають без 
змін, як і студентські стипендії. 
Очевидно також, що на даний 
момент Міністерство вважає 
достатньою кількість науково-
педагогічних працівників і за-
цікавлювати молодь іти у науку 
та викладати не планує. Із цим 
також пов’язані наміри злити 
з окладом надбавки за вчений 
ступінь та звання.

Багатьох цікавила також си-
туація, пов’язана з припиненням 
акредитації і можливістю виник-
нення необхідності додавати до 
акредитаційної справи даних за 
2019 рік, або й зовсім – наново 
подавати цю справу. Відповідь 
була така, що акредитацію було 
призупинено, тому що виникли 
питання щодо методики оцінки 
справ та до складу експертів. 
При цьому чи потрібно буде 
додавати дані за рік, що минає, 
залежить від можливості по-
новлення процесу акредитації 
в 2019 році. Це буде можливим, 
якщо додатково наберуть пул 
експертів та чітко визначать 
механізм розподілу справ між 
експертами, щоб уникнути кон-
флікту інтересів. А з приводу 

необхідності подавати справу 
наново – вона може виникну-
ти, якщо в Міністерстві змінять 
механізм групування галузей 
знань, виходячи з їх різної на-
правленості в багатьох вишах.

(Продовження на с. 2)

ДДМА оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
 професора кафедри обробки металів тиском                                                                                            (1 вакансія);
 старшого викладача кафедри обробки металів тиском                                                                      (1 вакансія).

Документи від претендентів, які бажають узяти участь у конкурсі, при 
ймаються до відділу кадрів ДДМА протягом 30 календарних днів із дня ого-
лошення в газеті. 
З умовами проведення конкурсу можна ознайомитися у відділі кадрів або 

на сайті ДДМА.

В АКАДЕМІЇ ТРИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  
ПРОХОДЯТЬ АКРЕДИТАЦІЮ

«ЗМІНИ МАЮТЬ БУТИ ПОСТУПОВИМИ,  
АЛЕ НЕМИНУЧИМИ…»

ВІЛЬНІ ТВОРИТИ МАЙБУТНЄ
«Саме молодим притаманно 

об’єднуватися й вирішувати пи-
тання, знаходити шляхи, незва-
жаючи на обставини та події», – із 
такими словами 21 листопада по-
чалося урочисте святкування Дня 
Гідності та Свободи в музеї ДДМА.

Студенти та всі бажаючі зу-
стрілися з гостями, аби вшанува-
ти пам'ять героїв Небесної Сотні, 
учасників Революції на граніті та 
Помаранчевої революції. Після 
перегляду невеликого відеоро-
лику кожен із гостей виступив  
із власною розповіддю щодо цих 
історичних подій.

Заступник голови Донецької 
обласної держадміністрації Юлія 
Костюніна зазначила, що осно-
вною рушійною силою суспіль-
ства та активними учасниками 
державного будівництва є студен-
ти. Досвід України та інших країн 
свідчить, що саме молодь швид-
ше організовується та стає на за-
хист не тільки прав громадянина, 
а й незалежності Батьківщини. До-
казом цих фактів є Революція на 
граніті та Оксамитова революція 
у Чехословаччині, як найбільш ві-
домі виступи студентів.

Громадський політичний 
діяч, міністр молоді та спорту  
(2014–2019 рр.), політолог та іс-
торик Ігор Жданов закликає всіх 
«говорити правду»: основним 
каталізатором цих революцій  
є саме політичні причини. Укра-
їнці не раз піддавалися обману, 
через що під час чергового бунту 
проливалося значно більше кро-
ві. Міністр також підтверджує, що 
чималу роль у подіях відігравала 

молодь, але додає, що активним 
діячам допомагали більш дорослі 
та досвідчені люди. 

Фахівець зі зв’язків із громад-
ськістю та пресою Національного 
музею Революції Гідності Севе-
рин Наливайко приєднується до 
думки щодо молодого покоління. 
«Молодь – це двигун всіх актив-
них процесів, зокрема в політиці. 
Це основний носій інтелектуаль-
ного та політичного потенціалу 
країни», – стверджує Наливайко.

Також серед гостей була мати 
одного з героїв Небесної Сотні – 
Івана Пантелєєва. Жінка розпові-
ла про тяжку долю свого сина під 
час Революції Гідності. Востаннє 
хлопець вийшов на зв'язок із се-
строю: «Ну, нічого, не хвилюйся. 
У мене все добре. Нас тут на ніч 
поселили люди». Наступного дня 
Іван загинув від ворожої кулі. Ге-
роя поховали 25 лютого в селі 
Дмитрівка. До речі, а ви знали, що 
Іван був родом з Краматорська?

Розповіді гостей доповнили 
наші студенти зі спеціальності 
«Політологія», виступивши з допо-
відями про три революції, аби на-
гадати всім присутнім про ці події 
детальніше.

На жаль, наслідки подій  
2013 року і сьогодні торкаються 
кожного українця. Аби зберегти 
своє єдине коріння, ми маємо 
пам’ятати власну історію та ша-
нувати тих, хто ризикнув собою 
заради спокійного життя наступ-
ного покоління. Отже, ми вільні 
творити майбутнє!

Софія Войтко

28–30 листопада нашу Ака-
демію відвідали акредитаційні 
комісії за трьома освітньо-профе-
сійними програмами: «Металур-
гія», «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» і «Економіка 
та управління підприємством».

До програми експертних груп 
під час проведення акредитацій-
ної експертизи входили зустрічі 
з представниками адміністрації 
Академії, викладачами й студен-
тами. Питання переважно стосу-
валися організації навчального 

процесу, упровадження дуальної 
освіти, вирішення конфліктних 
ситуацій, роботи студентського 
самоврядування, відповідності 
звітів дійсності тощо.

Члени акредитаційних комі-
сій провели огляд матеріально-
технічної бази Академії, подиви-
лися лабораторії, комп’ютерні 
класи, гуртожитки тощо.

З наступного тижня Академію 
очікує акредитація ще чотирьох 
спеціальностей.

Вікторія Лебединська

21 ЛИСТОПАДА –  
ДЕНЬ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ

14 листопада в приміщенні Музею Академії відбула-
ся зустріч викладачів, співробітників, студентів ДДМА, 
а також усіх бажаючих, із заступником міністра освіти  
і науки України Єгором Стадним.
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Золота медаль на ІІ Всеукраїнському 
конкурсі ЗМІ «Вища школа 2008»

Ректор Віктор Ковальов, за-
відувач кафедри комп'ютерних 
інформаційних технологій Олек-
сандр Тарасов та професор ка-
федри КІТ Павло Сагайда взяли 
участь у планових заходах, які 
проходили 3–7 листопада в ака-
демічному інженерному коле-
джі Самі Шамун  (м. Ашдод, Ізра-
їль), у рамках проекту Erasmus+ 
«Innovative Multidisciplinary 
Curriculum in Artificial Implants 
for Bio-Engineering BSc / MSc 
Degrees» («Розробка інновацій-
ної міждисциплінарної навчаль-
ної програми з інтелектуальних 
імплантатів для бакалаврів  
і магістрів в області біоінже-
нерії / BIOART»). Основні за-
ходи, які стосувалися обміну 
досвідом та методичними роз-
робками між учасниками про-
екту, проводилися на базі SCE  
(м. Ашдод, Ізраїль).

Крім того, співробітники 
ДДМА взяли участь у кон-

ференції «Спадок Леонардо  
да Вінчі», яка проводила-
ся на базі Holon Institute of 
Technologies (HIT) в м. Холон, 
Ізраїль, у ході якої вони прослу-
хали ряд доповідей провідних 
учених в області технологій  
і дизайну.

Віктор Ковальов у складі 
делегації ректорів ЗВО Украї-
ни зустрівся з ректоратом HIT  
та обговорив нагальні пробле-
ми міжнародного співробітни-
цтва в галузі вищої освіти.

У ході відрядження співро-
бітники ДДМА, окрім заплано-
ваних заходів у рамках Проекту 
Erasmus + BIOART, узяли участь 
в обговоренні доповідей учас-
ників зустрічі. Також вони 
ознайомилися з технічними  
й методичними досягненнями 
коледжу Самі Шамун, осна-
щенням та напрямками роботи 
лабораторій біоінженерії, біо-
механіки, мікропроцесорної 

техніки відповідно до цілей 
Проекту. Установлені робочі 
контакти й одержані консуль-
тації від науково-педагогічних 
працівників із впровадження 
апаратного й програмного 
забезпечення, яке надаєть-
ся міжнародним проектом  

Erasmus + BIOART, відбувся об-
мін із професорами SCE науко-
вими й програмними розроб-
ками з виробничих технологій 
різного напрямку.

Павло Сагайда, 
професор каф. КІТ

ВІХИ ІСТОРІЇ КІІ-ДДМА

ВИКЛАДАЧІ АКАДЕМІЇ ВІДВІДАЛИ ВИШІ ІЗРАЇЛЮ В РАМКАХ 
МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ ERASMUS + BIOART ДДМА

На роботу до інституту Івана 
Тихоновича Саковича запроси-
ли в січні 1957 року. У своїй заяві 
на ім’я директора Краматорської 
філії ДПІ (Донецького політехніч-
ного інституту) М.Т. Жученка він 
просить прийняти його на поса-
ду старшого викладача кафедри 
«Технологія металів» і одночас-
но працювати за сумісництвом 
деканом механічного факуль-
тету. Йому 38 років, за плечима 
багатий життєвий досвід. Він 
пройшов шляхами війни з 1941  
по 1945 роки, був поранений, 
контужений, має бойові наго-
роди: орден «Червона Зірка» – 
1945, медаль «За оборону Ста-
лінграда» – 1942, медаль «За пе-
ремогу над Німеччиною» – 1945.

Іван Тихонович має вищу 
освіту (закінчив авіаційний ін-
ститут в Уфі за спеціальністю 
«Авіаційні двигуни» у 1956-му),  
у нього дві доньки – Тетяна 
(1946 року народження) й Ольга  
(1949 р. народження). У 1957 році  
в родині Саковича народжується 
довгоочікуваний хлопчик, яко-
го назвуть Святославом. Це ім’я 
було знаковим.

Вчитуюся в документи осо-
бистої справи Івана Тихоновича 
і шукаю будь-який натяк на події 
1930-х років. Але потім зрозумі-
ла, що це не афішували, аби не 
поплатитися кар’єрою, а може  
й чимось більшим.

В автобіографії Іван Сакович 
пише, що народився він у сім’ї 

селянина-бідняка в Білорусі.  
У 1929 році родина приїхала  
до Краматорська. Більше нічо-
го він не розголошує про своїх 

батьків. Але як родина бідняків 
могла потрапити під жорна ре-
пресій? Їх розкуркулили й висла-
ли до Сибіру.

Івана-підлітка врятувала 
родина Заборовських, стар-
ший син яких – Святослав Рот-
мир, навчався з ним в одному 
класі. Цю історію мені розпо-
віла Любов Миколаївна Забо-
ровська – онука Олександри 
Йосипівни, яка вирішила взя-
ти друга свого сина в родину.  
За фахом вона була лікарем 
і дуже добре знала ціну люд-
ського життя. Згодом, уже  

в дорослому житті, Іван 
став хрещеним батьком 
Любові Заборовської.

У 1937 по спец. на-
бору Іван Сакович був 
посланий МК ЛКСМ(У) 
до авіаційного училища 
ВПС (військово-повітря-
ні сили) Радянської Армії.  
У 1939-му він його закін-
чив й до 1946-го служив 
у різноманітних части-
нах ВПС. Війну він пройшов  
з першого і до останнього дня.

У бурхливому житті на 
фронті з Іваном був такий ви-
падок. У повітрі його атакував 
німецький літак. Йому при-
йшлося стрибати з парашутом,  
а під ним ліс. Заплутавшись  
у мотузках і не досягши 
землі, він висить між де-
рев. Прийшлося йти на від-
чайдушний крок – відрізати 
собі пальці, щоб звільнитися  
з цієї пастки. Так на все життя на 
правій руці у нього залишилось 
тільки два пальці – великий  
і мізинець. Доля врятувала 
йому життя, щоб він досяг своїх 
вершин і виконав свою життєву 
програму.

А його друг Святослав Рот-
мир, який був студентом 4-го 
курсу Московського геологороз-
відувального інституту, загинув  
у 1942 році, захищаючи столицю.  
І до нашого часу в музеї цього ви-
щого учбового закладу зберіга-
ються матеріали про Святослава 
Ротмира. А ім’я його вкарбоване 
в граніт меморіальної дошки, що 
висить на стіні інституту.

І коли в родині Саковичів  
у 1957 році народився син, то 
його назвали на честь загиблого 
друга – Святославом.

Уся трудова діяль-
ність Івана Саковича з 1957  
й до 1989 років пов’язана  
з Краматорським індустрі-
альним інститутом. Вчитуюсь  
у рядки характеристики, бачу 
його кар’єрний зріст, пози-
тивні риси особи: «…успешно 
ведет научно-исследователь-
скую работу по теме «Иссле-
дование рабочего процесса 
пульсирующего воздушно-ре-
активного двигателя», которая 
является его диссертационной 
темой». Або «…Тов. Сакович 
И.Т. читает лекции и прово-
дит лабораторные работы 
на хорошем методическом 
и научно-техническом уров-

нях. Сотрудничает с завода-
ми г. Краматорска, выполняя 
для них госбюджетную  
и хоздоговорные темы по 
проблемам разработки 
прогрессивных методов об-
работки, нанесения защитных 
покрытий, а также автомати-
зации технологических про-
цессов».

Я не була з ним знайома осо-
бисто. У мої студентські роки  
І.Т. Сакович нічого не читав на 
нашому курсі. Але я пам’ятаю 
цього сивого коренастого чоло-
віка, який у будь-яку пору року 
ходив без капелюха. І особли-
во це вражало, коли була люта 
зима, коли сніг і вітер в обличчя.

Дуже хотілося багато чого 
спитати в нього… Але в середи-
ні 80-х я ще й не підозрювала, що 
мені стане так цікава ця людина, 
яка має відношення до дворян-
ської родини Заборовських, жит-
тя й оточення яких я досліджую, 
як краєзнавець.

Дуже жалкую, що поки не 
вдається знайти дітей І.Т. Сакови-
ча, вони не живуть у Краматор-
ську. Можливо, вони могли б ви-
явити деякі факти з життя їхнього 
батька. Життя… якого могло  
і не бути, якби в лиху годину на 
його дорозі не було Заборов-
ських, які не побоялися взяти  
до себе сина репресованих.

Хочу щиро подякувати Ана-
толію Миколайовичу Фесенко, 
який підписав мою заяву з до-
зволом попрацювати в архіві 
Академії з особистою справою 
І.Т. Саковича. І працівникам ар-
хіву, які шукали й видавали мені 
цю справу.
Дістаючи з небуття імена людей, 
які стояли у витоках нашої 
alma mater, дуже сподіваюся,  
що студентам сьогодення цікаво 
було б знати про їхню долю.

Людмила Наумова-Гринаківська,
зав. науково-технічною 

бібліотекою ООО «КФЗ», 
краєзнавиця

ЖИТТЯ, ЯКОГО МОГЛО I НЕ БУТИ
23 листопада цього року виповнюється 100 років із дня народження першо-

го декана механічного факультету Івана Тихоновича Саковича. Про його цікаву 
долю дізналася краматорська краєзнавиця, що вивчає життя дворянської роди-
ни Заборовських. І представила свої дослідження нашій газеті.

У ПРОФКОМУ ДДМА  
НОВИЙ ГОЛОВА

27 листопада в Академії 
відбулася звітно-виборча кон- 
ференція первинної профспілко- 
вої організації ДДМА. Голова про-
фкому Анатолій Кошовий звітував 
за п’ятирічний період роботи 
організації та подякував усім  
за сумлінну працю.

Роботу конференції продо-
вжили вибори нового голови 
профспілкового комітету ДДМА. 
За більшістю голосів ним став до-
цент кафедри КІТ Ігор Сташкевич. 
Вітаємо!

Зазначимо, що Анатолій Ко-
шовий очолював профспілкову 
організацію Академії 35 років 
поспіль.

Вікторія Лебединська

«ЗМІНИ МАЮТЬ БУТИ 
ПОСТУПОВИМИ,  

АЛЕ НЕМИНУЧИМИ…»
(Закінчення.  Початок на с. 1)

Наприкінці зустрічі Єгор 
Стадний підвів її підсумки.  
На його думку, з усіх інструмен-
тів, що є в руках чиновника, 
урядовця чи не найголовнішим 
є комунікація, бо усі закони  
та накази повинні запроваджу-
ватися на місцях. Тому два дні 
на тиждень у нього присвя-
чені зустрічам із спільнотою  
та роз’ясненням. Він також іще 
раз підкреслив, що, незважа-
ючи на скрутне становище, 
у якому знаходиться країна, 
у нас бачиться один шлях – 
відхід від гонитви за контин-
гентом та рух у бік підвищення 
якості підготовки студентів.  
І це неодмінно принесе свої 
плоди.

Після зустрічі ми поспілку-
валися із заступником міністра 
окремо. На запитання щодо по-
літики Міністерства, що спря-
мована на скорочення кількості 
вишів, посадовець відповів ко-
ротко: «Не саме на скорочення, 
на об’єднання».

Щодо питання, наскільки 
потрібно скоротити кількість 
вишів, щоб сфера освіти функці-
онувала нормально, Єгор Стад-
ний наголосив, що питання не 
лише в кількості ЗВО, питання 
в тому, щоб конкретний заклад 
був спроможний функціону-
вати. Щоб це не було дробіння 
випускників, яких і так небага-
то, на велику кількість закладів, 
яким затісно в межах міста або 
регіону. Основне питання – щоб  
в університетах залишалися най-
кращі студенти, щоб не відсіяти 
найбільш конкурентоспромож-
них у сфері, де вони навчаються.

Також заступник висло-
вив позицію щодо до відтоку 
наших студентів на навчан-
ня за кордон, відповівши, що 
міністерство освіти не буде 
перекривати їм кордон. «Ще  
з 2015 року проводиться до-
слідження із соціологічними 
опитуваннями в Польщі, Чехії, 
Угорщині та ін. Воно показує, що 
основна причина такого від’їзду – 
не недосконалість системи осві-
ти, а, перш за все, економічна 
ситуація в країні, пошук кращого 
економічного добробуту, право-
ва захищеність. Цей процес по-
дібний до переселення народів  
у IV столітті нашої ери: українці 

– до Польщі, поляки – до Німеч-
чини, Британії… Як тільки ситуа-
ція зміниться, люди перестануть 
так масово виїжджати», – вважає 
урядовець.

У розмові ще раз повер-
нулися до тарифної сітки пра-
цівників вищої освіти. Це бо-
люча тема, бо якщо зарплатня 
викладачів і співробітників 
залишиться такою, як є зараз,  
і прибиральниця, бухгалтер чи 
асистент отримуватимуть міні-
мальну заробітну плату, то це 
призведе до занепаду вищої 
освіти. На що посадовець від-
повів розумінням, але, на його 
думку, питання в тому, як в галу-
зі буде збільшений обіг коштів. 
«Скажу відверто: має відбутися 
підвищення цін на контракт, – 
констатує Єгор Стадний. – За-
раз студент-бюджетник в пере-
рахунку «коштує» в багатому 
університеті 45 тисяч за рік.  
І знайдеться небагато універ-
ситетів, які ставлять такі ціни за 
контракт. Інші ставлять 10, 12, 
15 тисяч. Вважаю, що не треба 

боятися, треба ставити реальні 
ціни. Так, буде менший набір на 
контракт, але це дасть закладам 
гроші. А якщо усе залишити так, 
як воно є зараз, виходить, що 
держава дотує контрактників.  
І ця практика виникла ще  
з 90-х років. Поляки не мають 
в державних університетах 
контрактного навчання на ста-
ціонарі, чехи – теж… А ми досі 
так робимо. Ще з тих часів на-
таскуємо виші на збільшення 
контингенту, забуваючи про 
якість. І тепер суттєво змен-
шилася кількість студентів  
у порівнянні з тими ж штатами 
викладачів (вони змінилися, але 
значно менше). Говорячи мо-
вою цифр, такі маленькі контр-
акти породжують такі кризові 
ситуації. Буде більше грошей 
– буде, можливо, менше студен-
тів, але не треба ж будь-якою 
ціною за кількістю гнатися!  
У нас 75 % випускників шкіл 
потрапляє на бакалаврат. Це 
нонсенс! Не має підстав думати,  
що 75 відсотків мають такий рі-
вень освіти, з яким можна розпо-
чинати вищу освіту. Я викладав,  
і можу підтвердити це на 
власному досвіді. Це зараз є,  
і це потребує змін».

Олексій Кабацький
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16 листопада пройшов 
перший етап міжнародного ін-
телектуального турніру – синх-
ронного чемпіонату України 
з гри «Що? Де? Коли? » сезону 
2019/2020 рр. («друга ліга»). 
Команди Краматорська («вища 
ліга»), як і тринадцять попере-
дніх сезонів, мірялися силою 
інтелекту в стінах Донбаської 
державної машинобудівної  
академії.

Міжнародна авторська 
група підготувала вельми не-
простий пакет із 45 запитань  
(16 із них виявилися складни-
ми для всіх наших учасників), 
які потребують глибоких знань 
не тільки з області літератури  
й живопису, а й сучасних полі-
тичних реалій нашої країни.

У першому турі вперед ви-
рвалася команда «Фенікс» –  
6 правильних відповідей («Ін-
телектуальні рішення» – 5,  
у решти – від 0 до 3), другий тур 
завершився перемогою «Інте-
лектуальних рішень» – 5 від-
повідей («КоньякСпорт» – 4, 
інші – від 0 до 3). Третій тур за-
лишився за «КоньякСпортом» –  
8 відповідей («Інтелектуальні рі-
шення» – 7, у інших – від 1 до 4).

Підсумки: 1-е місце – ко-
манда ДДМА «Інтелектуальні 
рішення» – 17 балів; 2-е місце – 
«КоньякСпорт» – 15 балів;  
3-є місце – «Фенікс» – 13 балів. 
Далі з показниками в 7 і 6 відпо-
відей розташувалися «Напалм», 
«ОСА», «КЗТС» і «Фартові».

Олександр Мельников

«ЩО? ДЕ? КОЛИ? »: 
ПОЧАТОК НОВОГО СЕЗОНУ В ЛІЗІ 

УКРАЇНСЬКИХ КЛУБІВ

Щорічна міжнародна на-
уково-методична конферен-
ція «Сучасна освіта – доступ-
ність, якість, визнання», що 
проходила в Академії 13–14 

листопада, зібрала науков-
ців, професіоналів цієї сфери  
та зацікавлених гостей. Ор-
ганізатором конференції ви-
ступила кафедра «Технологія 
машинобудування».

Із вступним словом висту-
пили ректор ДДМА Віктор Ко-
вальов та завідувач кафедри 
«Технологія машинобудуван-
ня» Сергій Ковалевський. Роз-
почалося пленарне засідання  

з доповіді керівника секрета-
ріату Комітету Верховної Ради 
України з питань освіти, науки 
та інновацій Бориса Чижев-
ського. Посадовець торкнувся 

теми політичних 
вимірів розвитку 
сфери науки та 
освіти.

Загалом те-
матика конфе-
ренції включала 
доповіді, що 
стосуються до-
слідження роз-

криття суті сучасно-
го освітнього середовища, 
представлення досвіду науко-
во-технічної творчості молоді, 
підготовки майбутніх інжене-
рів, організації та впроваджен-
ня дуальної освіти.

Після пленарного засідан-
ня нам вдалося поспілкуватися  
з керівником секретаріату Ко-
мітету Верховної Ради України 
з питань освіти, науки та інно-
вацій Борисом Чижевським. 
Він розповів про рівень освіти 
в Україні, а також відповів на 

питання стосовно студентів, 
які виїжджають навчатися за-
кордон. Керівник секретаріату 
наголосив на тому, що за ви-
пускниками українських вишів 
буквально «полюють» пред-
ставники Польщі, Угорщини, 
Румунії та США, тоді як в Укра-
їні зменшується обсяг держа-
ного замовлення. Не зважаю-
чи на таку складну ситуацію  
у країні, існують варіанти вирі-
шення проблеми. «Ми повинні 
забезпечити відповідне фінан-
сування системи вищої освіти  
і освіти у цілому в Україні не 
за залишковим принципом,  
а в залежності від потреби  
і з урахуванням перспектив 
розвитку», – прокоментував 
Борис Чижевський.

До програми конференції 
включено більше ста допо-
відей, з яких дванадцять було 
заслухано на пленарному за-
сіданні, а інші представлені  
в секціях. За підсумками кон-
ференції підготовлено збірник 
статей.

Катерина Кочерова

Лекція, присвячена меді-
аграмотності та інформацій-
ній гігієні, пройшла в Академії  
20 листопада. Метою ініціативи 
було активізування та залучен-
ня студентів до участі в прийнят-
ті рішень та просуванні реформ  
в Україні на системній основі. 
Організатором зустрічі виступив 
клуб «Активна громада», що про-
ходить у межах проекту «Якісна 
інформація – якісний вибір». 
Цей проект виконується Інститу-
том «Республіка» в партнерстві  
з «Громадським радіо» за під-
тримки проекту USAID «Медійна 
програма в Україні», що реалізу-
ється міжнародною організаці-
єю Internews.

Перед студентами виступив 
регіональний координатор Все-
української Ініціативи «Активна 
Громада» м. Краматорська Ігор 
Бутов. Він розповів про важли-
вість фільтрування інформації, 
одержуваної в сучасному світі, 
зокрема в інтернеті.

Найстрашнішою зброєю 
інтернету стала пропаганда. Це 

форма комунікації, спрямова-
на на поширення в суспільстві 
світогляду, теорії, тверджень, 
фактів, аргументів, чуток та ін-
ших відомостей для впливу 
на суспільну думку на користь 
певної спільної справи чи 
громадської позиції. Через те 
що мережа дуже інтерактив-
на і миттєва, часу на те, щоб 
пропаганда подіяла, потріб-
но значно менше. Завдяки 
знанню масової психології  
і можливості в короткий тер-
мін знайти та виділити потріб-
ну групу, на яку буде впливати 
повідомлення, можна змусити 
людей діяти в чужих інтер-
есах. У світі 95–98 % людей 
піддається маніпуляціям.

Фейкові новини – бру-
тальна підробка чи імітація 
новин, яку створено за по-
вного ігнорування редакцій-
них норм, правил, процесів, 
прийнятих у ЗМІ для забезпе-
чення відповідності та пере-
віреності, та яка не витримує 
жодних, навіть поверхневих, 

перевірок на відповідність та 
реальність, але незважаючи 
на все це має потужний вплив 
на свідомість великої кількос-

ті людей. Ознаками фейкових 
новин є хибна аргументація, 
маніпулятивний заголовок, 
емоційно упереджена новина, 
політична змова, повністю ви-
гадана новина або абсолют-

ний фейк та конспірологія/
псевдонаука.

Також студентам розповіли, 
як визначити, яким виданням 

варто довіряти, а яким – ні. 
Для цього потрібно пере-
вірити URL, порівняти за-
головок зі змістом статті, 
перевірити дату виникнен-
ня новини, чи стосується 
фото/відео новини, чи є  
у статті першоджерела, чи 
справжня цитата. Відповід-
но, треба перевірити, скіль-
ки видань про це пише, та 
відсіяти власні вподобання. 
Загляньте на сайти орга-
нізацій, які перевіряють 
факти, та дізнайтеся, чи не  
з сайту фейкових новин 
взята інформація.

У цілому лекція ви-
йшла дуже інформатив-

ною. Протягом усієї розмови 
студенти брали участь у дис-
кусіях, а по закінченню стави-
ли запитання, які їх цікавлять,  
та фотографувалися.

Марія Овчаренко

СУЧАСНА ОСВІТА:
ГОВОРИЛИ ПРО ГОЛОВНЕ

УРОК МЕДІАГРАМОТНОСТІ

У другу суботу листопада 
Донбаська державна машинобу-
дівна академія вже в сімнадцятий 
раз приймала учасників щоріч-
ного молодіжного фестивалю 
інтелектуальних ігор під назвою 
«Кубок Академії», у рамках якого 
пройшли турніри з ігор «Що? Де? 
Коли?» та «Брейн-ринг».

Центральним заходом 
фестивалю стала гра «Що? Де? 
Коли?» у залік міжнародних 
турнірів «Шкільний Синхрон –  
Lite. Випуск 3.3» і «Ліга старту. 
Епізод IX». Міжнародна автор-
ська група підготувала пакет 
вельми цікавих запитань, при-
чому тільки сім із 36 стали 
складними для всіх наших ко-
манд (на попередньому етапі 
синхронного турніру таких 
було 12).

Боротьба за призові місця 
традиційно розгорілася між ко-
мандами груп «Системного ана-
лізу» та інших «комп'ютерних» 
спеціальностей ДДМА. У першо-
му турі переможці «Кубка Ака-
демії–2018» «Древние греки» 
несподівано поступилися од-
ним питанням команді «ВЯБР»  
(СА-17-1), у другому турі вже 

«ВЯБР» поступився «Древним 
грекам» двома очками. Третій 
тур зняв усі питання чемпі-
онства: 10 правильних відпо-
відей на 12 запитань (у другої 
команди – 6) – і «Древние гре-
ки» (СА-19-маг, КН-19-маг,  
СА-18-1) мають в активі 21 очко 

та стають дворазовими воло-
дарями «Кубка». Несподівано  
в боротьбу студентів вступили 
11-класники школи-ліцею № 8 
«Пінгвіни»: через нерівну гру 
студентських команд школярі 

зуміли розташуватися на друго-
му рядку в підсумковій таблиці, 
відтіснивши «ВЯБР» на 3-є місце,  
а «Еволюцію» (СМ-16 -1) взагалі 
на 4-е. Краща команда ДНМУ, 
яка рік тому взяла «бронзу», 
цього разу виступила не-
вдало: у «ДНК Гіппократа» –  

7-е місце. Друге місце в старшій 
шкільній категорії – у «Комети»  
(ЗОШ № 3). У молодшій шкіль-
ній категорії команда «Лютики» 
(ще одна команда школи-ліцею  
№ 8) на 5 очок випередила де-

бютантів – «Збірну 22-ї».
Гра «Брейн-ринг» для кращих 

восьми команд (п'яти студент-
ських і трьох шкільних) спочат-
ку проходила передбачувано:  
до півфіналу пройшли всі досвід-
чені студентські команди. Але 
далі почалися сюрпризи: «Еволю-
ція» несподівано обіграла «Древ-
них греков», а «ВЯБР» насилу здо-
лав «Програмістів» (КН-18). Утім, 
у фіналі «ВЯБР» уже не залишив 
жодних шансів «Еволюції» (2:0),  
а «Древние греки» у бою  
за 3-є місце з таким же рахунком 
обіграли «Програмістів». Цікаво, 
що з однаковим результатом (пе-
ремога «ВЯБРа» і «бронза» «Древ-
них греков») брейн-ринг закін-
чується вже на третьому «Кубку 
Академії» поспіль (2017, 2018  
і 2019 роки)! Також цікаво, що тра-
диція нашого фестивалю, коли 
команда, що стала чемпіоном 
зі «Що? Де? Коли?», не може по-
вторити успіх і стати чемпіоном 
у «Брейн-рингу», не порушується  
з 2014 року.

Інші подробиці й усі фотома-
теріали – на сторінках Клубу інте-
лектуальних ігор ДДМА. 

Олександр Мельников,

КУБОК АКАДЕМІЇ – 2019

Програма імені Фулбрайта  
в Україні розпочала новий про-
ект із підтримки ЗВО на сході 
України, що здійснюється за фі-
нансуванням посольства США 
в Україні. Проект передбачає 
участь декількох представни-
ків кожного вишу на постійній 
основі з 1 листопада 2019 р. до  
30 вересня 2020 р. Протягом цьо-
го часу за допомогою українських 
та американських експертів  
у галузі вищої освіти представ-
ники університетів працювати-
муть над розробкою бачення  
та стратегічного плану розвитку 
свого закладу. Для реалізації цієї 
мети програма імені Фулбрайта  
в Україні організує чотири семі-
нари протягом терміну дії про-
екту, а також декілька заходів  
у проміжках між семінарами.

20–21 листопада в Києві 
пройшов перший семінар – 
«Бачення та стратегічне плану-
вання інституційного розвитку 
ЗВО». У семінарі взяли участь 
представники нашої академії – 
проректор з наукової роботи, 
управління розвитком та міжна-
родних зв’язків Михайло Турча-
нін і викладачі Вадим Хорошайло 
і Ольга Дзержинська.

Ці заходи покликані до-
помогти учасникам проекту  
у створенні ефективних страте-
гічних планів розвитку своїх за-

кладів, які максимально відпові-
датимуть потребам університетів, 
студентів, роботодавців та місце-
вих громад, у яких розташовані  
ці виші.

У рамках проекту також 
буде надано необхідне матері-
ально-технічне забезпечення 
для ефективного стратегічного 
планування та функціонування  
університетів.

Другий семінар відбу-
деться на базі Українського 
католицького університету  
у м. Львів наприкінці січня  
2020 р. Третій семінар плану-
ється провести наприкінці бе-
резня 2020 р. на базі Сумсько-
го державного університету  
у м. Суми. Заключний семінар 
проекту відбудеться наприкінці 
травня 2020 р. на базі Полтав-
ського університету економіки  
і торгівлі у м. Полтава.

АКАДЕМІЯ БЕРЕ УЧАСТЬ 
У ПРОГРАМІ ІМЕНІ ФУЛБРАЙТА

Перше засідання нової Ради 
студентського самоврядування 
відбулося 12 листопада. Студен-
ти обрали голову Ради, а також 
розподілили сектори діяльності.

Раду студентського само-
врядування очолив Олександр 
Грищенко, його заступником 
став Данил Кравченко, а місце 
секретаря посіла Аліна Рас-
сошенко. За інформаційний 
сектор відповідає Віталій Пе-
труня, за соціально-побутовий – 
Антон Водолазький, за контроль-
но-наглядовий – Аліна Тертишна, 
за національно-патріотичний – 

Аліна Раковська. Головою куль-
турно-масового сектору стала 
Анастасія Лапченкова, а місце  
її заступника отримала Поліна Де-
мидова. Відповідальною за спор-
тивний сектор було обрано Анас-
тасію Скірпічнікову, за сектор 
освіти та науки – Ольгу Рагузіну,  
а за професійну орієнтацію – Ган-
ну Панькіну.

Окрім цього, новий склад 
самоврядування зустрівся з рек-
торатом та обговорив діяльність 
Ради в майбутньому.

Катерина Кочерова

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ  
ГОТОВЕ ДО «БОЮ»
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«ТВОРИМО, ЩО ХОЧЕМО»

ЩО ОЗНАЧАЄ СЛОВО «СТУДЕНТ» НАСПРАВДІ
(ГУМОРИСТИЧНЕ)

До Всесвітнього дня студен-
та, 14 листопада в Центрі куль-
тури та дозвілля ім. Бикова від-
бувся гала-концерт Фестивалю 
студентської творчості «Студ-
Дія-2019» , який вже за традицією 
був організований Управлінням 
з гуманітарних питань Краматор-
ської міськради. 

Нагадаємо, що весь тиж-
день студенти вишів змагалися 
в акторстві в грі «Крокодил», 

інтелекті – у Quiz Time і більяр-
ді та в спритності – у турнірі  
з кібер-спорту з файтингу Mortal 
Kombat 11. В інтелектуально-
розважальній грі Quiz Time  
з великим відривом команда 
Академії здобула беззаперечну 
перемогу.

Як і в минулі роки, фінал фес-
тивалю був яскравим та масш-
табним. Студенти нашого міста 
вразили всіх присутніх рівнем 
підготовки та неперевершеними 
образами.

Команди-учасниці фести-

валю «СтудДія-2019»: ККТД,  
МК ДДМА, Краматорський ко-
ледж ДонНУЕТ ім. М. Туган-Бара-
новського, Донецький інститут 
ПрАТ ВНЗ МАУП, ДонНАБА та 
ДДМА – минулорічні переможці.

Урочисто відкрив захід  
та привітав усіх в залі заступник 
краматорського міського голови 
Юрій Люлька: «Шановні студен-
ти, від щирого серця вітаю вас із 
Міжнародним днем студента. Пе-

вен, що інтелектуальна молодь,  
а саме ви – той надважливий ре-
сурс, що стане рушійною силою 
в перетворенні Краматорська 
на сучасне та комфортне місто». 
До Міжнародного дня студента 
Облдержадміністрація і Крама-
торська міськрада нагородили 
студентів подяками й грамотами. 
Нагороди отримали троє наших 
студентів.

Цьогоріч організатори фес-
тивалю вирішили не обмеж-
увати учасників і дали повну 
свободу всім ідеям, задумам та 

образам. Концертна програма 
пройшла під гаслом «Творимо, 
що хочемо».

Неймовірна боротьба ро-
зігралася в номінації «Вокал». 
Учасники запалили серця гляда-
чів неперевершеним виконан-
ням композицій та емоційною 
подачею. Проте перемога – 
лише одна, і вона дісталася сту-
дентці ДДМА – Ксенії Цюх, 2-е та 
3-є місця посіли Краматорський 
коледж ДонНУЕТ ім. М. Туган-Ба-
рановського та ККТД відповідно.

«Сьогодні будуть танці? 
Сьогодні буде драйв!» – саме 
такими словами доречно опи-
сати другий етап концерту – 
номінацію «Хореографія». 
Між студентами розпалила-
ся справжня боротьба за 1-е 
місце. Учасники змогли вра-
зити журі та групи підтрим-
ки неймовірною технікою  
та глибинним сенсом дійства. 
Наприклад, наша команда  
в танці розкрила тему за-
лежності від гаджетів. У цій 
номінації 3-є місце посів Кра-
маторський коледж ДонНУЕТ 
ім. М. Туган-Барановського, 
2-е місце отримала ДДМА,  
а перемогу вирвали МК ДДМА 
та ККТД.

Гран-прі фестивалю «Студ-
Дія-2019» взяла команда  
МК ДДМА.

Після фіналу ми поговори-
ли з учасниками про їхні емоції 
та враження від цьогорічного 
фестивалю.

Олександр Грищенко,  
КН-18-1т: «На підготовку в нас 
було всього два тижні, точніше,  
10 днів, проте ми впоралися на 
всі 100 %».

Марія Кононенко, МН-18-1: 
«Емоції досі переповнюють, хо-
четься знову й знову виходити 
на сцену. Ми дуже старанно 
готувалися до фестивалю: при-
ходили на репетиції вранці та 
полишали їх ввечері. Усі нерву-
вали, проте, коли вийшли на 
сцену, всі страхи залишилися 
за кулісами, увімкнулися та ви-
клалися на всі 100. Можу з упев-
неністю сказати, що найбільше 
студентам запам'ятається саме 
участь у культурно-масових, 
спортивних та інших заходах. 
Дійсно, дуже складно встигати 
та поєднувати з навчанням, та 
це того варте. Бо це найкращі 
роки нашого життя».

Євгеній Губін, СМ-16-1: «Усе 
було дуже кльово! Проте, дея-
кими результатами я залишився 
невдоволений, але я гарно про-
вів час зі своїми друзями!»

Микита Попутько, ІТ-16-1: 

«Ми не задоволені оцінкою 
нашого хореографічного но-
меру. Але кожний фестиваль –  
це емоції, насамперед, пози-
тивні емоції. Я задоволений,  
що в цьому році половина ко-
манди складалася з першокурс-
ників. До нашої Академії всту-

пило дуже багато талановитих 
студентів, які готові працювати 
задля досягнення результатів.  
У нас було всього два тижні на 
підготовку, але хлопці й дівчата 
викладалися на повну».

Катерина Курішко

Вікіпедія говорить, що сту-
дент – учень вищого, у деяких 
країнах – і середнього навчаль-
них закладів. Але нам здається, 
що це твердження трішки роз-
мите, і ми пропонуємо своє. 
Студент – екс-школяр, але ще 
не доросла людина (тобто ля-
лечка людини). Від солдата 
відрізняється тим, що вступив  
до університету, щоб їм не 
бути. Після не першої сесії від-
мінність іноді зникає...

Студент може бути місцевим 
і жити під крилом мами з татом, 
може бути «понаїхавшим» і жити 
весь період навчання в гуртожит-
ку або кімнаті, що знімає в жадіб-
них старих за захмарною ціною.  
У гуртожитку студент проживає, 
як король: на людину припадає 
6 квадратних метрів житлової 
площі, тобто, десь по 2–6 осіб 
на кімнату, суспільний санвузол  
і одна-дві кухні на поверх.

Що насправді  
їдять студенти

Раціон харчування студент, 
що живе в гуртожитку, може 
скласти зі ста блюд: повітря, яке 
п’ється через трубочку (дуже 
поживно, хоча хтось може по-
сперечатися), хліб, хліб із ма-
йонезом, бутерброд «Біла ніч», 
що складається з прошарку 
житнього хліба проміж двох 
шматків білого, смажений хліб, 
смажений хліб із майонезом, 
смажений хліб із майонезом  
і «роллтон», усе це може за-
їдати, до того ж, пельменями 
та іншим. А якщо серйозно,  
то студенти харчуються сухи-
ми сніданками, яєчнею, газо-
ваними напоями, макаронами  
і, якщо на кухні є духовка, а деко 
не пустили на металобрухт,  
то на столі можуть з’явитися 
запечене м'ясо та пиріг. Само 

собою, решта різноманіття 
страв приховано під формулю-
ванням «що знайдеш у сусіда  
в холодильнику». Це меню є, зви-
чайно ж, у тому випадку, якщо  
в кімнаті взагалі є холодильник. 
До останнього курсу майонез  

і газовані напої вживаються 
вже не в тих кількостях через 
проблеми зі шлунком, і вза-
галі студент в останній стадії 
навчання стає дуже вибагли-
вим у плані споживаної їм сма-
коти. Як результат, студент 
після проживання п'ятирічки  
в гуртожитку вміє готувати сто 
п’ятсот страв із «мівіни». Досить 
часто в гуртожитку живе чима-
ло студентів, які вміють готувати 
придатну їжу: як правило, це ді-
вчата. Решта у такому випадку 
грають у дуже цікаву гру «ми 
прийшли до вас у гості». Трохи 
більше половини студентів усе 
ж існують під крилами батьків, 
вживаючи поросят, фарширо-
ваних куріпками, і запиваючи  
їх французьким шампанським. 
Ті ж, хто знайшов гроші на ви-
наймання кімнати/квартири/бу-
динку, або вчаться готувати самі, 
або заводять однокурсницю, яка 
готова за отримання курсової 
роботи готувати їм їжу.

Технар, гуманітарій 
чи медик – хто ти насправді?

Усі люди різні. Студенти, як  
і люди, теж різняться. Розгля-
немо основну класифікацію за 
профілем навчання: технарі, гу-
манітарії, медики.

Головний вид технарів – 
студенти технічних вишів, 
тобто, майбутні інженери.  
Їх можна поділити на три осно-
вних групи: машинобудівники 
(судно-, авіа-, авто-, тракторо-, 
верстатобудівники та ін.),  
IT-шники (різні програмісти, 
електроніки та ін.), окремо сто-
ять широкопрофільні фахів-
ці, наприклад електротехніки  
(у них і електроніка, і програ-
мування, і механіка). До кінця 
навчання, у разі наявності моз-
ку, виходить фахівець-технар-
універсал зі знаннями всього  
й потроху, із сильно прокача-
ним скіллом логічного мислен-
ня. Виняток – спеціалізований 
виш, випускник якого не знає 
нічого, за винятком основних 
термінів свого фаху, і, як наслі-
док, повною відсутністю навику 
швидкого освоєння будь-якої 
області точної науки.

Студент-гуманітарій – пред-
ставник різномастих факульте-

тів тонких прошарків кафедр 
впливу співу на прибуток. Їх 
можна поділити на перекла-
дачів, філологів, істориків, 
економістів, психологів, по-
літологів та інших. Розгля-
немо два види, що присутні  
в нашій Академії: економісти  
та політологи.

Економісти – підвид гу-
манітарія, хоч і з аналітичним 
складом розуму. Популярність 
спеціальності призвела до того, 
що абсолютна більшість міль-
йонів-мільярдів економістів, 
які провчилися 5 років (або ж 
 4 роки, якщо ми говоримо про 
бакалаврів), навчені тільки ве-
ликим амбіціям. Із загальної 
маси економістів виділяється 
особливий підвид – «матема-
тичні» економісти. Живуть на 
кафедрах з назвами типу «еко-
номічна кібернетика», «бізнес-
інформатика» чи аналогічними. 
Через велику кількість пар мате-
матики на таких кафедрах прак-
тично не зустрічаються особи із 
завищеною самооцінкою. Осно-
вна ідея цих спеціальностей – 
зробити зі студента одночасно  
і економіста, і математика.  
У результаті 5-річного проси-
джування штанів не виходить 
ні того, ні іншого. Точніше, те, 
що виходить на виході, роз-
пізнається економістами як 
математик, а математиками як 
економіст.

Політолог – тварина не на-
стільки поширена, як юрист  
і економіст, але тим не менше 
потроху їх готують багато гу-
манітарних ЗВО. Складом розу-
му вони схожі з юристами, і не 
дивно – уся політологія по суті є 
просунута версія теорії держави  
і права, обтяжена дисциплі-
нами на кшталт соціології та 

історії. Те, що вони вивчають, 
можна поділити на дві, рівні 
або нерівні, уже як пощастить, 
частини. Перша – це відносно 
об'єктивні знання з історії, фі-
лософії, роботи управлінського 
апарату, ухвалення політичних 
рішень, політтехнологій, піару, 

пропаганди й інших корис-
них предметів. Друга – це ви-
вчення демократії. У молодого 
політолога є всі знання, щоб 
займатися пропагандою, масо-
вою маніпуляцією, партійною 
роботою, організацією масових 
заворушень, революційною ді-
яльністю.

Медик – і не гуманітарій, 
і не зовсім технар, при цьому 
думає, що він ближче до техна-

ря, бо перші два з половиною 
курсу нашпиговані сумішшю 
хім- і біофаку плюс крапель-
кою математики. Але насправді  
її там кіт наплакав, та й медики 
на ній не з'являються. У біль-
шості студентів медичних на-
вчальних закладів, як показує 
певний досвід, навички технаря 
обмежуються умінням заміни-
ти лампочку, але бувають і ви-
ключення (наприклад, майбутні 
лікарі-кібернетики, які самі не 
знають, що вони таке).

Уже до 3-го курсу студен-
ти починають розрізнятися 
за майбутньою спеціальніс-
тю, обираючи різноманітні  
СНТ – студентські наукові то-
вариства. Із третього курсу  
(у стоматологів уже з другого) 
починається власне медицина, 
але весь парадокс у тому, що 
саме до цього часу триває люте 
«зазубрювання» теорії.

P.S. Ця стаття ніколи не за-
вершиться. Поняття «студент» 
можна розкривати ще багато 
разів, і кожен раз ми відкриє-
мо щось нове, щось, що зму-
сить нас сміятися крізь сльози. 

Софія Павлова
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Хореографія, що залишається в серці

Наша команда готова підкорювати зал

Неперевершена пісня Ксенії Цюх
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Один із найпоширеніших іс-
торичних міфів говорить про 
нібито подаровані нам комуніс-
тичною Росією території Донбасу  
та Причорномор’я (Одеса, Мико-
лаїв, тощо) та відвойовані Черво-
ною Армією землі Західної України 
(Галичина, Закарпаття, Буковина). 
Останнє в основному згадується  
в контексті Великої Вітчизняної, 
коли СРСР у 1939 році військовим 
шляхом приєднав Галичину та За-
хідну Білорусь до складу УРСР  
та БРСР відповідно, тим самим роз-
почавши з Адольфом Гітлером Дру-
гу світову війну. Але говорячи про 
те, якою «щедрою» була більшо-
вицька влада для України, люди чо-
мусь забувають, звідки ж тут узяла-
ся ця влада? У Союзі наших дідів та 
батьків вчили, що нібито сам україн-
ський народ хотів, аби монархічна 
влада Російської імперії змінилася 
на соціалістичну владу «совєтів».  
У нашій газеті № 13(343) від 26.10.18 
ми вже розвінчували цей міф. Укра-
їнці не хотіли комуністичної влади, 
це підтверджують історичні факти:

1. На виборах до Всеро-
сійських установчих зборів  
1917 року більшовики в Україні 
набрали лише 10,5 %.

2. Як Тимчасовий робітничо-се-
лянський уряд Україні в м. Харків, 
так і Українська радянська армія 
(УРА) – були маріонетковими утво-
реннями, створеними штучно й ке-
рованими з Москви (УРА так узагалі 
виникла шляхом переформування 
Групи військ курського напряму 
Червоної Армії).

Тож українці не бажали тут «со-
вєцької» влади, вони бажали владу 
українських соціал-демократів, 
очолюваних Центральною Радою. 
Україна опинилася в Радянському 
Союзі внаслідок окупації російськи-
ми комуністами. Унаслідок двох 
українсько-радянських воєн Київ 
програв, та значна частина історич-
них земель українців (Наддніпрян-

щина, Слобожанщина, Сіверщина, 
Запоріжжя, Таврія та Донбас) опи-
нилися під червоним гнітом. При-
чому, деякі наші землі, такі як Старо-
дубщина, Подоння, Кубань та східна 
Слобожанщина, Росія забажала за-
лишити собі та асимілювати місце-
ве населення. Але якщо поглянути  
на мапу, то ми дійсно побачимо, чим 

володіла тоді Україна: у складі Укра-
їнської Народної республіки (УНР) 
були такі міста, як Одеса, Донецьк, 
Луганськ, Катеринослав (нині – Дні-
про), Білгород (нині – Бєлгород, РФ), 
Стародуб (нині РФ).

Тепер що стосується Західно-
українських земель. До 22 січня  
1918 року існував аналог УНР – За-
хідноукраїнська Народна республі-
ка (ЗУНР). До складу її входили укра-
їнські етнічні території: Галичина, 
Закарпаття, Буковина, Перемишль-
щина, Лемківщина, Бойківщина. 
Справи в західних українців були 
кепські, бо доводилося воювати 
з Польщею та Румунією. На жаль, 
об’єднання з Києвом не поліпшило 
справу – УНР не мала можливос-
ті допомогти Львову військом, бо 
вела війну з більшовицькою Росією. 
Унаслідок цих подій ЗУНР було роз-
ділено між сусідніми державами.

Повернемося до головного 
питання – що нібито Москва по-

дарувала нам ці землі. Так, унаслі-
док подій 1939–1944 років більша 
частина цих земель перейшла до 
Радянського Союзу, а згодом – до 
України. Але більша частина – це 
не вся частина. Ті території, які ле-
жали за «лінією Керзона», Й. Сталін 
віддав Польщі. Так само вийшло  
і з північною Буковиною, тільки обі-

йшлося без бойових дій. 28 червня 
1940 року Румунія сама, під тиском 
та без підтримки європейських со-
юзників, віддала СРСР Бесарабію 
та північну Буковину. Але є цікаве 
«але»: спочатку Кремль ставив умо-
ви приєднання усієї Буковини. Ось 
що повідомив міністр закордонних 
справ Союзу В. Молотов німецько-
му послу Ф. Шуленбергу 23 червня 
стосовно цієї ситуації: «Буковина, як 
область, яка населена українцями, 
теж включається до розгляду Бесса-
рабського питання». Причому, німці 
були не проти, оскільки наступного 
дня вони у відповіді Москві заявили 
про свою незацікавленість у цьому 
районі. Їх цікавили лише нафтові ро-
довища, які лежали на південному 
заході від цих земель. Проте кому-
ністи чомусь все-таки передумали й 
стали претендувати лише на північ-
ну частину регіону. Можливо, через 
незручне розташування кордону 
у разі приєднання всієї Буковини. 

А може й були ще якісь причини, 
але факт залишається фактом – че-
рез СРСР Україна втратила більше  
25 тисяч км2 із населенням більш як 
1,5 млн українців.

Це і є історична правда, а не 
пропаганда. Відмінність у тому, що 
дійсність перевіряється докумен-
тальними фактами: мапами, літо-
писами, архівами й т.д. Причому, 
навіть російськими, оскільки біль-
шовицька делегація на перемови-
нах у Бересті (Брест-Литовський 
мирний договір) офіційно визнала 
незалежність Української Народної 
республіки, а значить і закріплені 
за Києвом землі. На жаль, безліч 
громадян не цікавляться як новіт-
ньою, так і стародавньою історією 
своєї держави. Як результат цього – 
ведуться на брехливі закиди про-
пагандистів про нібито «подарова-
ні» нам кимось землі. Так, дійсно – 
унаслідок Другої світової Червона 
Армія відвоювала значну частину 
українських земель, але не варто за-
мовчувати, що перед цим вони або 
ці території віддали, або заклали 
умови, аби ми ці регіони втратили. 
І після цього заявляти, що Кремль 
нам віддав ці землі, усе одно, що 
стверджувати, нібито німці у 1943 р., 
коли створювали райхскомісаріат 
Україна, подарували нам північне 
Полісся, або що Велике князівство 
Литовське у XIV сторіччі нібито по-
дарувало Києву давньоруські зем-
лі. Росіяни геть не збільшили нам 
землі, навпаки – вони їх вкоротили 
на третину, бо якби не загарбання 
Москвою Української республіки 
100 років тому та не насильниць-
ка русифікація України, то скоріш  
за все Київ зумів би зберегти владу 
на своїх землях включно до нашого 
часу. Дуже влучно із цього приводу 
висловився колишній голова Укра-
їнського інституту національної 
пам'яті В. В’ятрович: «Сталін кроїв 
кордони не України, а Радянського 
Союзу чи навіть усієї Східної Євро-
пи. Внутрішній поділ у межах його 
імперії виконував виключно адмі-
ністративні функції. Саме тому він  
з абсолютною байдужістю поста-
вився до ініціативи Хрущова при-
єднати до УРСР українські етнічні 
терени Холмщини, що опинилися в 
межах нових кордонів Польщі. Че-
рез те робити сьогодні із Сталіна ав-
тора української соборності є вкрай 
некоректно і навіть цинічно».

Іван Петренко

У кожної людини є свій інди-
відуальний хист. Хтось таланови-
тий поет, комусь даються точні 
науки, хтось більше по спорту  
і т.д. Абсолютно в кожної людини 
є певні схільності й захоплення, 
тому чудово, коли вона ними 
займається. Але трапляються 
певні типи людей, котрі знають 
«абсолютно все» та мають дуже 
довгий ніс. Вони будуть лізти  
у ваші справи та підказувати вам, 
як варто лагодити сантехніку, як 
розбиратися з хуліганами, бу-
дуть учити вас грати у футбол, 
навіть якщо ви їхньої поради й не 
питали. Їх навіть не зупиняє факт, 
що з більшістю таких ситуацій  
у своєму житті вони не стикали-
ся, але на словах вони знаються 
на всьому. Причому, поради 
вони дають не на особистих при-
кладах, а, скоріш за все, сидячі на 
лавочках чи на дивані.

Такі «усезнавці» будуть 
нав’язувати вам свої думки, при-
чому, не в тій сфері, у якій вони 
дійсно розбираються, а в тій, яка 
дуже популярна та мейнстрімна. 
Найчастіше це буває політика, іс-
торія, релігія, спорт, автомобілі 
тощо. Ми мали змогу це спосте-
рігати в 2014 році, коли з почат-
ком війни бабусі на лавочках за 
звуком «могли» відрізнити круп-
нокаліберний кулемет від дріб-
нокаліберного. Кожна така ситу-

ація настільки комічна, наскільки 
й прикра. Ми не стверджуємо, 
що ці люди дурні чи нерозумні. 
Ні, вони провідні інженери, лі-
карі, водії, слюсарі. Кожен із них 
досяг певних висот у своїй про-
фесії, у кожного є хобі, яке дозво-
ляє їм розслабитися, але через 
власну пихатість вони вважають 
себе найрозумнішими та беруть-
ся вчити інших у тій сфері, у якій 
вони геть не знаються. Найбільш 
часто саме такі люди потрапля-
ють під вплив пропаганди.

Є категорія людей, які з ди-
тинства ще не виявили свою 
тягу до тієї чи іншої сфери за-
няття, проте вони все одно оби-
рають собі професію. Протягом 
навчання, потім роботи в цій га-
лузі в людини все одно склада-
ється певний принцип мислен-
ня. Кожна професія потребує 
свого мислення та індивідуаль-
ного підходу. Інженер мислить 
чітко – він має знати, на що 
здатен продукт, прорахувати 
його на витривалість, міцність, 
підібрати матеріали, запчасти-
ни та продумати конструкцію. 
Маркетологи та продюсери ма-
ють знати, кому певний продукт 
продати, де шукати покупця, 
який укладати договір. Лікар-
терапевт та чиновник мусять 
знати, як діє система, яким чи-
ном вона взаємодіє з іншими 

мікросистемами та що робити 
в разі, коли щось пішло не так.

Навіть науково доведено, що 
кожна з півкуль головного мозку 
відповідає за певні функції (ліва 
півкуля – математичні здібності, 
аналітичне мислення й т. д.; пра-
ва півкуля – сприйняття симво-
лів, уява, творчість), і в більшості 
людей здібності однієї домінують 
над іншою. Не часто буває, коли 
в людини розвинені обидва типи 
мислення однаково. Тому й роз-
поділення людей на гуманітаріїв 
і технарів виникло не просто так. 
Гуманітарії – це ідеалісти, мис-
лителі, романтики, у той час як 
технарі – матеріалісти, люди дії. 
І дуже неправильно, коли люди, 
освічені у своїй сфері, почина-
ють мудрувати у сфері, де вони 
геть не освічені. Це неправиль-
но, коли гуманітарій починає 
вчити технаря, як йому сконстру-
ювати автомобіль чи побудувати 
будинок. Так само неправильно, 
коли технар починає розповсю-
джувати альтернативну історію 
або приводити у якості її доказів 
псевдоісторичні тезиси чи зви-
чайні здогадки.

З початком Євромайдану ми 
побачили, як усі оточуючі рап-
том за пару днів поставали вели-
кими політологами, істориками 
та економістами. А не так давно, 
ще в школі, більшість із них на 

уроках історії писали лайливі 
слова під партою та плювалися 
на підручники історії, замість 
того, аби їх вивчати. Зате, як по-
чалася війна, у таких людях не-
сподівано прокинувся історик. 
Можливо, саме тому ми маємо 
такі проблеми з патріотичною 

та громадянською самосвідоміс-
тю, що кожен займається не тим, 
чим має. Звідси й такі результати 
на виборах (усіх без виключення, 
починаючи з 1991 року). Розби-
ратися в політиці може людина, 
яка добре знає історію. У тому  
й суть мислення вмілого істори-

ка: він знає, як відбувалися поді-
бні ситуації в минулому, уміє їх 
аналізувати та можб приблизно 
передбачити ймовірність тієї чи 
іншої ситуації в політиці, міждер-
жавних відносинах та війнах. В іс-
торії, як і в будь-якій іншій науці, є 
свої формули та закони, на осно-

ві яких вона рухається. Саме тому 
інженер чи економіст не може 
досконало аналізувати політич-
ні чи історичні події, бо мислить 
він геть інакше – з матеріальної 
точки зору. Саме тому ні історик, 
ні фізик не зможуть бути доско-
налими юристами, оскільки там 

також людина повинна мати 
певний склад розуму – окрім на-
читаності та хитрості, юрист по-
винен мати дуже гнучкий розум  
та незвичне мислення. Адже 
професійний юрист тому й про-
фесіонал, бо він уміє трактувати 
юридичні закони на свою ко-
ристь. Політолог, хірург чи про-
граміст, скоріш за все, цього не 
зроблять так грамотно, бо в них 
склалися інші пріоритети та під-
ходи до вирішення проблеми. 
Так само й програмісти геть по-
інакшому мислять – вони вміють 
якісно та професійно працювати 
у своїй сфері, та не можуть напи-
сати чи описати свою роботу.

Тому й про війну та воєнні 
дії мають судити саме військо-
ві люди, які мають хоча б міні-
мальне до цього відношення  
та військовий принцип мислен-
ня. Звісно ж, ми не узагальнює-
мо та не гребемо усіх під одну 
гребінку. Є індивідууми, які та-
лановиті в усьому: і електрику 
замінять, і вірші напишуть, і іс-
торичні події проаналізують, але 
таких, на жаль, меншість. Тому 
перш ніж починати цікавитися 
глобальними питаннями, які не 
входять до питань вашої компе-
тенції, почніть із вивчення хоча б 
азів цієї дисципліни.

Іван Петренко

У минулій статті нашої рубрики ми почали роботу з розвінчання певних парадигм Крем-
ля, які він використовує на інформаційному фронті пострадянських держав, зокрема – в Україні.  
Ці фейки перевірені часом, та більшість із них сформувалися ще за пращура путінської Росії –  
у Радянському Союзі. Істина проста – сформувати в громадян країни (яка є ціллю інформата-
ки) відчуття заборгованості перед сусідом, невпевненості у своєму громадянстві та безпорад-
ність у силовому блоці. А коли історики намагаються розвінчати цю брехню, то від агітаторів 
«русского мира» можна почути одну з найпоширеніших фраз їхнього лексикону «хватіт пєрєпіси-
вать історію!». Іронія в тому, що якраз таки більшовики після 1920 року взялися перекручувати 
історичні факти на свою користь. Голосніше всіх «тримай ворюгу!» волає сам ворюга. Тож у цій 
статті ми розглянемо деякі саме історичні фейки Московії.

НАРОДЖЕНИЙ ПОВЗАТИ ЛІТАТИ НЕ БУДЕ

ЧИ ПОДАРУВАВ КРЕМЛЬ УКРАЇНІ ЇЇ ЗЕМЛІ?

ЖАХИ ГОЛОДОМОРУ
Щороку в четверту суботу листопада Україна та світ 

згадують мільйони жертв Голодомору 1932–1933 років. 
У цей день, о 16:00 всюди палають свічки пам'яті, при-
спущені державні прапори, та на хвилину країна погли-
нає в мовчання. Так, це жахіття забути неможливо.

Голодомор – одна з найстрашніших частин історії 
України, та й не тільки її. Казахстан, Кубань, Північний 
Кавказ та Поволжя – на цих територіях також прожива-
ли українці. Загинуло понад 7 мільйонів осіб на терито-
рії УРСР, ще 3 мільйони – поза її межами.

Однак чому сталося стільки смертей? Що сприяло 
цьому: засуха, неврожай? Або все це було влаштовано 
спеціально?..

У 1928 році керівництво Союзу Радянських Соціаліс-
тичних Республік проголошує курс на колективізацію, 
тобто об'єднування приватних селянських господарств 
у державні колективні. Кожний селянин мав відпрацю-
вати певну кількість трудоднів, за що отримував нату-
ральні продукти у якості зарплатні. Та цього заробітку 
постійно не вистачало, аби прогодувати себе та родину. 
Така політика викликала опір з боку селян, що підірвало 
цілісність СРСР. Людей почали насильно заганяти в кол-
госпи через примус та терор. На незгодних режим ві-
шав ярлики «куркулі», «буржуазні націоналісти», «контр-
революціонери» – та знищував селян.

Проте, на початку 30-х років колективізація пішла 
на спад. Люди покидали колгоспи та забирали все своє 
майно, худобу, інвентар. Аби зберігти владу та заробі-
ток, 7 серпня 1932 року було видано закон «Про п'ять 
колосків», який передбачав розстріл або позбавлення 
волі (разом із конфіскацією майна) за викрадення кол-
госпного врожаю. У людей відбирали все зерно, яке 
потім йшло на експорт до інших країн. Варто зазначити, 
що за цим законом карали навіть дітей, які намагалися 
знайти хоча б якусь їжу! Цього ж року виникає новий 
репресивний режим – «чорні дошки». Ті райони, які 
були занесені до «чорної дошки», повністю позбавля-
ли їжі, заборонялася торгівля та виїзд на інші території. 
Щодоби від голоду вмирало майже 28 тисяч (!) людей. 
Отже, процвітало моральне та фізичне знущання над 
населенням.

Але знаєте, що дивує найбільше? Сталінський ре-
жим заперечував факт існування голоду на українських 
землях та відмовлявся від будь-якої допомоги від закор-
донних організацій! Радянська влада намагалася схова-
ти наслідки свого жахливого злочину.

У сьогоденні про ці події розмовляють чимало вче-
них, істориків, журналістів. У 2006 році Голодомор був 
офіційно визнаний державою як геноцид українського 
народу.

Погасли мільйони життів. Не народилися сотні тисяч 
дітей. Можливо, ті люди могли змінити історію нашої 
Батьківщини? Цього ніхто не знає. І ніхто не дізнається…

Софія Войтко

ВІЙНА І МИР
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конкурсі ЗМІ «Вища школа 2008»

«ЗІРКИ» ФІТО«ЗІРКИ» ФІТО

СПОРТСПОРТ

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ ФІТО ЗА РІК 

Отримана ліцензія на підготов-
ку фахівців за освітніми програ-
мами «Хімія харчових продуктів»  
і «Медична та фармацевтична хі-
мія» та здійснено перший прийом 
студентів на рівень бакалавра і ма-
гістра за спеціальністю «Хімія хар-
чових продуктів».

• Пройшли акредитацію і отри-
мали ліцензії на ОПП «Прикладна 
механіка» і «Металургія» за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти 
відповідно до наказу МОН України від 
13.11.2018 №1935-л.

• Підготовлені акредитаційні 
справи та подані заяви до Національ-
ного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти для проходження акре-
дитації ОПП «Прикладна механіка» 
і «Металургія» за другим (магістер-
ським) рівнем вищої освіти.

• Професор Ковалевський С.В. 
виграв конкурс на представництво  
в Галузевій експертній раді Націо-
нального агентства із забезпечення 
якості вищої освіти.

• Докторантом кафедри ОМТ 
Абхарі Пейманом захищено дисер-
тацію доктора наук, аспірантами ка-
федри КДМ захищено дві дисертації 
доктора філософії – Шевцовим С.О., 
Косіловим М.С. та одна на ТОЛВ – 
Водоп’яновою Г.О.;

• Організовано й проведено п’ять 
наукових конференцій на базі ка-

федр  ТМ, ОМТ, ТОЛВ:
- Всеукраїнська наукова конфе-

ренція з міжнародною участю «Не-
йромережеві технології – НСТіЗ»;

- Всеукраїнська науково-технічна 
конференція з міжнародною участю 
студентів, аспірантів і молодих уче-
них «Молода наука – прогресивні 
технологічні процеси, технологічне 
оснащення машинобудування»;

- Міжнародна науково-методич-
на конференція «Сучасна освіта – до-
ступність, якість, визнання»;

- XXII міжнародна науково-техніч-
на конференція «Досягнення і про-
блеми розвитку технологій і машин 
обробки тиском»;

- VII міжнародна науково-технічна 
конференція «Перспективні техноло-
гії, матеріали й обладнання в ливар-
ному виробництві».

• Підготовлено та оприлюднено 
п’ять збірників наукових праць пе-
релічених конференцій; збірник на-
укових праць «Обробка матеріалів 
тиском».

• Видано три монографії  (одна 
з них – англомовна) у зарубіжно-
му виданні (ОМТ, КДМ), дві колек-
тивні монографії, три навчальні 
посібники з номером ISBN (ОТЗВ), 

підготовлено монографію (ОПМ).
• Ученими факультету отрима-

но більше 20 патентів (7 – зі студен-
тами), здійснено ряд впроваджень  
у виробництво й навчальний процес. 
Доцент Карнаух С.Г. став дипломан-
том конкурсу «Кращий винахідник 
року», опубліковано понад 60 статей 
у фахових збірниках і більше 15 –  
у зарубіжних виданнях, що входять 
до наукометричних баз Scopus, Web 
of Science, Kopernicus.

• Проведена щорічна XXI науково-
технічна конференція професорсько-
викладацького складу, наукових, 
інженерно-технічних працівників на-
уково-дослідного сектору, магістрів, 
аспірантів, студентів та за участю 
представників підприємств.

• Усі випускники магістратури фа-
культету 2019 року мають гарантова-
не перше місце роботи.

• На факультеті розпочато впро-
вадження нової форми навчання – 
дуальної освіти, концепція якої за-
тверджена КМ України у вересні 
2018 р. 

• Молоді науковці кафедри ОМТ 
перемогли в конкурсі фінансова-
них проектів на тему «Розробка 
нових ресурсозберігаючих про-
цесів виготовлення порожнистих 
деталей важкого та точного маши-
нобудування на основі способів 
комбінованого деформування», 

науковий керівник – д-р техн. наук  
Жбанков Я.Г., відпов. виконавець – 
канд. техн. наук Малій Х.В.

• Ученою радою ДДМА відмічено, 
що студенти факультету інтегрова-
них технологій і обладнання демон-
струють найбільш стабільні й високі 
показники за всіма видами наукової 
діяльності.

• Кафедра ОТЗВ у черговий раз 
провела міжнародний конкурс магіс-
терських випускних кваліфікаційних 
робіт за спеціалізацією «Технології 
та обладнання зварювання»; комі-
сія розглянула 26 робіт, першість 
надана роботі магістранта групи ЗВ-
17м Дмитра Литвиненка (керівник –  
проф. Макаренко Н.О.).

• Студенти ФІТО беруть участь  
у роботі міжнародних і всеукраїн-
ських наукових конференцій. Се-
ред студентів факультету – пере-
можці та призери всеукраїнських  
і міжнародних конкурсів диплом-
них проектів, студентських науко-
вих робіт, олімпіад за спеціальністю 
й окремих дисциплін.

• На II етапі Всеукраїнської сту-
дентської олімпіади з «Технології та 
устаткування зварювання», у якому 
було заявлено 16 команд різних 
ЗВО України, факультет представ-
ляли студенти кафедри ОТЗВ під 
керівництвом доц. Агєєвої М.В. В 
особистому заліку 2-е місце посів 

студент магістратури Терещенко 
Микола. 

• На всеукраїнському конкурсі 
дипломних проектів із технології ма-
шинобудування серед магістерських 
ВКР 2-е місце присуджено ст. Глушич 
Христині (керівник – проф. Ковалев-
ський С.В.), серед бакалаврських 
робіт – 3-є місце у ст. Стегостенко 
Оксани (керівник – доц. Оніщук С.Г.).  
На Всеукраїнському конкурсі студент-
ських наукових робіт зі зварювання 
1-е місце посів Гайворонський Олек-
сандр, ст. групи ЗВ-18м (керівник – 
доц. Голуб Д.М.), а студент Чепеленко 
О.Ю. групи ОМТ-19м виборов 2-е міс-
це на аналогічному конкурсі з оброб-
ки металів тиском.

• Кафедрами факультету в плані 
міжнародного співробітництва про-
водяться спільні дослідження, пу-
блікації з ученими вишів і наукових 
центрів Вірменії, Білорусі, Німеччини, 
Казахстану, Польщі, Сербії.

• Викладачі й студенти факультету 
за сумлінну працю та високий профе-
сіоналізм, творчий підхід до вирішен-
ня поставлених завдань отримали 
велику кількість нагород міського, 
обласного, відомчого рівнів.

• Проведено комплекс заходів 
з організації роботи Малої академії 
наук з науко-промислового профілю, 
у тому числі установча конференція  
в жовтні 2019 р.

Спортсмени Академії, Андрій та 
Сергій Гарбари, удало виступили на 
чемпіонаті України серед ДЮСШ, який 
проходив у Львові з 14 по 17 листопада.

У змаганнях взяли участь понад 
900 спортсменів різного віку з усієї 
країни. Серед дорослих у категорії 
+80 беззаперечним переможцем став 
Андрій Гарбар.

Нагадаємо, що Андрій Гарбар – 
майстер спорту міжнародного класу,  
і на його рахунку вже не одна перемо-
га. Студент ДДМА виступає на чемпі-
онатах із тхеквандо, починаючи із са-
мого дитинства, і на сьогоднішні йому 
є чим пишатися.

Батько Андрія, який є тренером 
спортсмена, – майстер спорту Украї-
ни Сергій Гарбар, на цьому чемпіонаті  
в розділі «Пумсе» теж завоював «золо-
то», і не збирається зупинятися у своїй 
спортивній кар’єрі.

Катерина Кочерова

Студенти спеціальності «Фізична 
культура і спорт» зустрілися з пред-
ставниками олімпійського комітету  
в рамках Всеукраїнського спортивно-ін-
терактивного заходу для дітей і молоді 
#OlympicLab. 27 листопада до Академії 
завітали відповідальний секретар – ви-
конавчий директор громадської орга-
нізації «Відділення Національного олім-
пійського комітету України в Донецькій 
області» Дмитро Подопригора, май-
стерка спорту України з легкої атлетики, 
бронзова призерка I Юнацьких Олімпій-
ських ігор Ганна Олександрова, началь-
ник Донецького обласного відділення 
комітету з організаційного виховання  
і спорту МОН України Ігор Нестеренко  
і провідна спеціалістка обласного цен-
тру фізкультурно-оздоровчої роботи, 
представниця регіонального відділен-
ня НОК Олена Балабанова. Ініціатором 
і засновником заходу є Громадська ор-
ганізація «Національний олімпійський 
комітет України».

Тож на зустрічі, яка проходила у ви-
гляді вікторини, з нашими студентами 

обговорювали олімпійські та людські 
цінності та дивилися мотиваційні віде-
оролики, у яких демонструвалися осно-
вні цінності олімпійського руху, такі як 
дружба, завзятість, натхнення, доскона-
лість тощо.

Серед наших студентів-спортсменів 
багато учасників обласних, всеукраїн-
ських і міжнародних змагань, тому бага-
то питань було, звісно ж, до Ганни Олек-
сандрової. Вони цікавилися, що надихає 
дівчину на постійну працю, скільки часу 
тренується та про що мріє українська 
спортсменка і, звісно, про участь в Олім-
пійських іграх. Ганна відкрито спілкува-

лася з авдиторією. Легкоатлетка розпо-
віла, що надихала її на постійну роботу 
бронзова призерка Олімпійських ігор 
Ольга Солодуха – саме вона була живим 
прикладом, її досягнення мотивували 
рухатися уперед. Ганна також заува-
жила, що тренер – це особлива люди-
на для спортсмена, це друг, психолог, 
духовний наставник і рушійна сила.  
«Це важливо зрозуміти, бо ви всі після 
закінчення навчання будете тренерами, 
це велика відповідальність», – звернула-
ся до авдиторії спортсменка.

Також Ганна поділилася своїми 
мріями – завести сім’ю і виховати, як 
тренер, переможця Олімпійських ігор.  
До речі, наступного року вона збираєть-
ся вступати до нашої Академії на спеці-
альність «Фізична культура і спорт».

Наприкінці зустрічі найактивніші 
студенти отримали футболки і м’ячі  
з олімпійською символікою і на згадку 
зробили спільне фото.

Вікторія Лебединська

В Академії відбувся чемпіо-
нат із баскетболу в рамках літньої 
Універсіади області серед вишів.  
У змаганнях узяли участь команди 
з ДДМА, ДДПУ, ДНМУ та ДонНАБА. 
Грали за круговою системою.

У складі збірної команди Ака-
демії виступали: Дмитро Бальоха, 
Максим Глухов, Артур Григорев-
ський, Сергій Давидов, Костянтин 
Димидов, Даніїл Жук, Антон Мусі-
єнко, Олександр Пудов, Валерій 
Свищ, Вадим Солобчук, Костянтин 
Чернавсков, Роман Шулін.

Наша команда взяла вдалий старт, 
обігравши баскетболістів ДонНАБА  
в першій грі. Та головного конкурента – 
команду ДДПУ – у запеклій боротьбі об-

іграти, на жаль, не вдалося. Тож резуль-
тати такі: переможець чемпіонату –  
ДДПУ, 2-е місце – ДДМА, 3-є місце – 
ДНМУ, 4-е місце – ДонНАБА. Кращим 
гравцем визнано Костянтина Щерчука 
(ДДПУ).

Вікторія Лебединська

Збірна ДДМА з волейболу посі-
ла перше місце на П’ятнадцятій сту-
дентській універсіаді, яка проходила  
19–20 листопада на базі Академії.

У змаганнях узяли участь чоти-
ри команди: ДДМА, ДНМУ, ДонНАБА  
та Маріупольський державний уні-
верситет. 

Перед початком універсіади  
зі вступною промовою виступили Ігор 
Нестеренко, начальник Донецького 
обласного відділення з фізичного ви-
ховання та спорту, і  Віктор Ковальов, 
ректор ДДМА. Суддями цих змагань 
були Наумов Сергій та Д’яченко Ігор.

Першими, із ким довелося гра-

ти команді ДДМА, а також 
головними суперниками цієї 
універсіади, стали студенти 
ДНМУ. Це дійсно була запе-
кла боротьба. Обидві команди 
мали високий рівень фізичної 
підготовки, та було видно, що 
це далеко не перші змаган-
ня у їхній спортивній кар’єрі. 
Спортсмени ДНМУ намагали-
ся морально давити на гравців нашої 
команди, але цього було недостатньо. 
Студенти Академії перемогли в цій 
складній грі.

За результатами універсіади наші 
волейболісти посіли перше місце, 

гравці ДНМУ вибороли друге, Марі-
упольський державний університет 
посів третє, а ДонНАБА – четверте. 

Окрім цього, гравця Академії 
Шаршакова Олександра визнали най-
кращим гравцем цих змагань. 

Катерина Кочерова

ЩЕ ОДНЕ «ЗОЛОТО» У СІМЕЙНУ ЩЕ ОДНЕ «ЗОЛОТО» У СІМЕЙНУ 
СКАРБНИЧКУСКАРБНИЧКУ

ОЛІМПІЙСЬКІ ЦІННОСТІ РОБЛЯТЬ ПЕРЕМОЖЦЕМОЛІМПІЙСЬКІ ЦІННОСТІ РОБЛЯТЬ ПЕРЕМОЖЦЕМ

«СРІБЛО» НА ОБЛАСНОМУ «СРІБЛО» НА ОБЛАСНОМУ 
ЧЕМПІОНАТІ З БАСКЕТБОЛУЧЕМПІОНАТІ З БАСКЕТБОЛУ

МИ НЕПЕРЕМОЖНІ!МИ НЕПЕРЕМОЖНІ!

Академія відсвяткувала День народження ФІТО! 
26 листопада в актовому залі студенти факультету 
дивували глядачів запальними танцями, романтич-
ними піснями, душевними віршами, акробатичними 
номерами, а також цікавими експериментами.

На початку заходу зі вступною промовою висту-
пив Олександр Гринь, декан факультету інтегрова-
них технологій та обладнання. Він розповів про успі-
хи ФІТО та викладачів, які зробили вагомий внесок  
у розвиток наукової бази Академії.

Танець студентів розпалив серця глядачів і зали-
шив гарний настрій у залі, а першокурсник здивував 
усіх віршом, який він склав самостійно та присвятив 
спеціальності, на яку вступив. Від акробатичних но-
мерів Олексія Яроша присутні не могли відірвати 
очей. Студент усім показав силу своїх м’язів і підко-
рив чаруючою харизмою.

Гість ДДМА – колектив східного танцю справив 
на глядачів незабутнє враження. Танцюристи вла-
штували справжнє світлове шоу, й усі були просто 
в захваті. Окрім цього, дует «Романтики» та Тетяна 
Санжура заспівали чудові пісні, а студенти Академії 
виступили із запальним флешмобом.

Також Олександр Гринь представив нову спеці-
альність – «Хімія харчових продуктів». Першокурс-
ники показали глядачам, чому встигли навчитися 
за перші місяці перебування в Академії. Вони вла-
штували на сцені власну лабораторію, а їхні експе-
рименти оцінили бурхливими оплесками.

Завершився захід фінальною піснею всіх висту-
паючих і ще одним флешмобом, які довели, що на 
факультеті інтегрованих технологій та обладнання 
студенти дружні, веселі й талановиті!

Катерина Кочерова



E-mail: gazeta@dgma.donetsk.ua           Сайт: http://www.dgma.donetsk.ua/zagalna-informatsiya-redaktsiya.html

№18 (364) 29 листопада 2019 7Гран-прі на XII Міжнародному відкритому  
фестивалі молодіжних ЗМІ. 2013 г.

У 2003 році в медіа-групі 
«Академія» з’явилося своє теле-
бачення. Серед усіх напрямів 
ЗМІ, які присутні в нашій редак-
ції, цей виявився найрізнома-
нітнішим і трохи нестабільним, 
адже телебачення неоднора-
зово починало, точніше навіть 
сказати, відновлювало свою 
роботу. Але, не дивлячись на всі 
труднощі, для багатьох людей 
студентське телебачення стало 
улюбленим напрямком ЗМІ від 
медіа-групи «Академія». І сьогод-
ні редактори ТБ, які брали участь 
у його створенні й відновленні, 
якнайкраще розкажуть усі цікаві 
подробиці про «Академія TV».

Людмила Медведєва, пер-
ший редактор ТВ в Академії 
(2003–2005 рр.): «З 2000 року я 
вела в газеті «Академія» рубри-
ку «Хіт-парад ДДМА». При цьо-
му складала рейтинг музичних 
груп за уподобаннями студентів.  
А в 2003 році мені було запро-
поновано зайнятися телебачен-
ням. Справа в тому, що в школі 
я захоплювалася керуванням 
звуком, була постійним звукоо-
ператором на шкільних заходах 
і любила розбиратися в хитро-
сплетіннях дротів для комутації 
звукоапаратури. Тоді, окрім ве-
ликого бажання, я не мала навіть 
найменшого уявлення, яким чи-
ном треба створювати сюжети, 
проводити ефіри та, навіть, як 
працювати зі спеціальним про-
грамним забезпеченням. Кни-
жок не було, інтернет ще не був 
настільки доступний, як зараз. 

Уся інформація збиралася по 
крихтам, та все одно цього було 
замало, а розвиватися потрібно 
було швидше. То був початок те-
лебачення Академії.

Як відомо, для створення 
ЗМІ потрібні: засоби виробни-
цтва, люди-ентузіасти, події для 
висвітлення й аудиторія для пе-
регляду.

На той час у ДДМА була 
відеокамера. Вона, може, і ви-
глядала солідно, але запис вела 
на касету з магнітною плівкою 
по 30 хвилин на кожну сторону. 

У редакції ще не було власних 
комп’ютерів великої потужнос-
ті, тому записи розшифровува-
лися на комп’ютері у відділі ТЗН 
(технічних засобів навчання), де 
була встановлена спеціальна 
програма. Година відеозапису 
переписувалася на комп’ютер 
близько 5 годин, а то й цілий 
день. Потім відбувався монтаж 
сюжету, запис звуку в редакції 
і оцифровування готового ма-
теріалу, яке займало теж багато 
годин. Усе це, окрім запису зву-
ку, виконувалося на потужному 
комп’ютері в ТЗН. Фактично, 
журналісти витрачали багато 
часу на переміщення між редак-
цією і ТЗН.

Коли сьогодні натискаю  
на record свого смартфону й од-
разу ж переглядаю відзнятий 
матеріал, то іноді з’являються в 
пам’яті сюжети тих давніх років 
роботи з першими відеокаме-
рами.

Поступово сформувалася 
невелика команда ентузіастів. 
Дехто, звісно, не витримував тих 
умов, у яких доводилося пра-
цювати, і полишав телебачення. 
Одна справа – прийти на про-
фесійний телеканал, забезпече-
ний необхідним обладнанням,  
і творити щось цікаве, а інша – 
починати все з повного нуля.  
Та й знань в області телебачення 
у нас було замало. Але нам нама-
галися допомагати. 

Так, перший проректор 
Анатолій Фесенко домовився  
з журналістами кабельного те-
леканалу «ТРК Краматорськ» 
про співпрацю. Ми потоваришу-
вали з ними. Спеціалісти телека-
налу не тільки дуже допомогли в 
теорії створення відеоряду, але 
й поділилися деякими профе-
сійними таємницями, показали 
техніку зйомки. Мало того, у нас 
з’явилася авдиторія, адже наші 
сюжети показували по кабель-
ному телебаченню. Урешті решт 
ми опановували нову для нас 
професію та раділи як діти, коли 
в нас щось виходило.  

Розвиток студії продо-
вжувався, завдяки сюжетам на 
кабельному телебаченні про 
наше існування вже знало бага-
то людей. Згадався цікавий ви-
падок. Одного разу до редакції 
звернулася дівчина, студентка 

ДДМА, яка попросила допомог-
ти їй створити відео-візитівку 
для участі в міжрегіональному 
конкурсі краси. Ми з моєю ко-
легою – Світланою Калініченко, 
створили чудове відео й текст 
до нього. Але дівчина ніяковіла 
перед мікрофоном і говорила 
дуже невпевнено. І тоді ми впер-
ше виконали дубляж звуку. Ду-
блером стала Світлана, яка вже 
мала тренований голос і озвучу-
вала відеоролики. Відео вийшло 
яскраве й динамічне. На тому 
конкурсі перше місце дівчина, 

на жаль, не отримала, але журі 
відзначило, що відео-візитівка  
в неї була найкраща проміж усіх 
учасниць.

На жаль, з часом керівництво 
«ТРК Краматорськ» забажало від 
некомерційного студентського 
телебачення «Академія» опла-
ту за трансляцію сюжетів, хоча,  
за логікою, це ми створювали їм 
необхідний молодіжній контент, 
і вони повинні були б щось за це 
нам платити. Але сталося саме 
так, і з 2005 року і на певний час 
роботу телебачення довелося 
заморозити. На той час ще не 
було доступу до YouTube, тому 
створити свій канал ми не могли.

Наш перший колектив те-
лебачення, може, й не мав ви-
датних досягнень. Але в редак-
ції з’явилося розуміння цього 
напрямку ЗМІ і закладені осно-
ви створення телевізійного 
контенту.

Я закінчила навчання і поки-
нула стіни альма-матер. Невдо-
взі після цього до редакції прий-
шов молодий та талановитий 
Михайло Бакузов, і телебачення 
отримало друге дихання. Можу 
сказати, що надалі робота про-
водиться на доволі професійно-
му рівні, і я дуже радію тому, що 
наші послідовники продовжу-
ють розвивати телебачення Ака-
демії в потрібному напрямку».

Михайло Бакузов, редак-
тор «Академія TV» у 2009–2016 
рр.: «Розкажу спочатку, як вза-
галі я потрапив до редакції. В 
Академії проходив фотокон-
курс, у якому я вирішив узяти 
участь. Свої фотороботи треба 
було принести до редакції. Там 
я познайомився з Вячеславом 
Степановичем. І, сидячи навпро-
ти його столу, побачив удалині 
радіорубку.

«Хм... яке круте місце», – по-
думав я. На той момент у моїх 
планах були зйомки свого пер-
шого ігрового фільму, і радіоруб-
ка мене зацікавила. Не побачив 
би я тоді радіорубку, невідомо, 
як би все склалося далі.

Спочатку я займався фо-
тографією, та оскільки в мене 
фотоапарат знімав відео, поти-
хеньку почав знімати й відеоро-
лики. На той час я вже зняв свій 
перший музичний кліп зі своїми 
друзями під пісню Кипелова «Я 
свободен». І саме тоді іскра лю-
бові до кіномистецтва вже заго-
рілася, і її вже неможливо було 
загасити.

Потужним поштовхом до 
розвитку телебачення став фес-
тиваль «Жми на RECord», який 
проходив у вересні 2011 року. У 
цей самий час до редакції прий-
шов мій однодумець Богдан Лог-
віненко. І, у якості домашнього 
завдання для фестивалю, ми 
вирішили зняти відеоролик про 
флешмоб.

У створенні ролика брала 
участь уся редакція, і не тільки 
вона, але й половина нашої Ака-
демії. Усі завмерли біля другого 
корпусу після команди «мотор!» 
– ми знімали флешмоб із «за-
морозкою». Так, це було те, що 
дало імпульс і надихнуло всіх.  
І через тиждень ми повернули-
ся з фестивалю з перемогою. 
До речі, показ цього відеороли-
ка ми провели в холі першого 
корпусу ДДМА – це була пер-
ша трансляція «Академія TV». 
З’являлися нові ведучі, нові ідеї,  
нові формати.

У 2012 року на YouTube у нас 
з’явився свій канал «Academia 
TV», де транслюються всі наші 
передачі й проекти. В осно-
вному, ми знімали заходи,  
що проходять у ДДМА. Щороку 
до фестивалю «Жми на RECord» 
готували соціальні ролики. 
Також із часом з’явився най-
вдаліший проект – «Типичный 
студент». Випускалися пробні 
сюжети новин, програма «Сту-
денческий бутерброд».

Редактором телебачення я 
був до 2016 року. Але в 2014 році 
я жив у Києві. Із командою ТБ ми 
продовжували спілкуватися че-
рез скайп. І поки мене не було, 
лідерські якості проявила Юлія 
Пальнова. У цей час в «Академія 
TV» з’явився ще однин цікавий 
проект – «Студия “Наш Дом”», до 
якого я доєднався, коли повер-
нувся в 2015 році. Це спільний 
проект із українськими військо-
вими, справжню значущість яко-
го я усвідомив лише згодом.

Не дивлячись на різно-
манітні роботи й проекти на 
телебаченні, найцікавішим  
і найкращим я вважаю проект 
«Типичный студент». Щоразу, 
коли приходили нові люди, цей 
проект оживав із новою силою.

Авторами ідеї є Еліна Пантя 
та я, а за втілення цього про-
екту взялися Даниїл Аббасов  
і Христина Арутюнова. Згодом 
цим проектом опікувалися Юлія 
Пальнова і Аліна Ященко. Та 
за весь час існування проекту 
дуже багато людей брали участь  
у ньому: Богдан Лук’яненко, Ар-
тур Терещенко, Максим Поно-
марьов та інші. Із редагуванням 
нам завжди допомагала Вікторія 
Лебединська.

За редакційних часів було ба-
гато цікавих ситуацій та історій. 
Розкажу деякі з них. Запам’ятався 
випадок, коли я був новачком 
у редакції і мене разом із Вади-
мом Шабановим відправили на 
«спецзавдання» у ДІТМ – сфо-
тографувати дошку оголошень  
з інформацією про учнів. Але 
щось пішло не так, і ми потрапи-
ли в полон. Так! Викладачі ДІТМу 
нас замкнули на одній із кафедр. 
Та ми трималися гідно і дочека-
лися приходу нашого визволи-
теля – Вячеслава Степановича. 
Приїхала і міліція, та оскільки 
нічого протизаконного ми не ро-
били, то ми спокійно пішли.

Ще одна яскрава історія – це 
операція «Гуртожиток». У всіх 
гуртожитках були суворі вахтер-
ки, які не пропускали сторонніх. 
Ми вирішили перевірити, на-
скільки складно потрапити до 
гуртожитку. Змайстрували при-
ховані камери й відправилися 
штурмувати гуртожитки. Один 
проходив, інший знімав. Було 
дуже весело!

Весь колектив у нас був 
дуже дружним, і ми часто разом 
кудись їздили. Поїздка до Доне-
цька у 2013 році в кінотеатр дуже 
запам’яталася, ми там ледве не 
залишилися ночувати без даху 
над головою. Спільний відпочи-
нок на Голубих озерах, спільні 
перегляди фільмів у редакції, 
травневі шашлики – невід’ємна 
частина нашого дружного колек-
тиву.

Із упевненістю можу сказа-
ти, що час, проведений у медіа-
групі «Академія», посідає гідне 
місце в моєму житті. І хай, навіть, 
я побуваю на Марсі, ніщо не по-
рівняється з тими роками, коли 
я працював у редакції. У мене на 
все життя залишаться найтепліші 
й найприємніші спогади про ре-
дакцію і тих людей, із якими я був 
разом.

Я багато чому навчився тут, 
це місце, де можна відточувати 
свої вміння, де можна розвива-
тися.

Після редакції я працював 
на регіональному телебачення 
«До ТеБе» оператором, потім – 
рік керував медіа-центром при 
обласній адміністрації. Зняв свій 
художній короткометражний 
фільм. І не я один такий, дуже 

багато випускників редакції пра-
цюють зараз у медіа-сфері! І це 
все завдяки медіа-групі «Акаде-
мія»!

І наостанок моєї розповіді 
хочеться побажати нинішнім сту-
дентам – любіть те, що робите! 
Робіть це разом! Знаходьте місце 
для творчості й справ!»

Юлія Пальнова, редактор 
«Академія TV» у 2014–2015 рр.: 
«Як, власне кажучи, я прийшла 
до того, що хочу займатися те-
лебаченням? До Академії я на-

вчалася в коледжі, і вже там 
примушувала своїх одногрупни-
ків танцювати перед камерою,  
а потім приходила додому й за-
хоплено все монтувала. Але тоді 
я ще й не підозрювала, що це ста-
не моїм покликанням. Зрозуміла 
це, коли вже взялася за зйомки 
весіль і різних заходів.

До редакції я прийшла не 
одразу. Спочатку я потрапила  
в секцію «КВК», де мені сказали, 
що жартівник із мене ніякий, за-
питали, що ще мені подобаєть-
ся, а я сказала – фотографувати  
й знімати відео. Так мене напра-
вили до медіа-групи «Академія».

За короткий час я багато 
чому навчилася (за це окреме 
спасибі Михайлу Бакузову), 
мені дуже подобався колектив, 
і саме завдяки медіа-групі я за-
раз працюю телеоператором 
на Одеському обласному теле-
каналі «Репортер».

За час перебування в ме-
діа-групі моїм улюбленим про-
ектом став «Типичный студент». 
Я й досі його згадую, адже цей 
проект примушує завжди зали-
шатися в душі студентом. Його  
я готова була знімати хоч щодня. 
А найсмішнішими моментами, як 
правило, були невдалі дублі, це  
я обожнюю!

І, звичайно, мені подобалися 
соціальні програми. Коли я вже 
працювала на телеканалі, у мене 
з моєю колегою Аліною Ященко 
(з якою теж працювала в медіа-
групі) з'явився свій проект «Твій 
світ». Це наша гордість і великий 
труд. До речі, професійно на ТБ  
я почала працювати з 2016 року, 
за цей час встигла попрацювати 
на трьох телеканалах.

(Закінчення на с.8)

20 РОКІВ НАТХНЕННОЇ РОБОТИ
Зовсім скоро газета «Академія» святкуватиме 20 років заснування. Саме тому ми 

запустили цикл матеріалів про себе й свою роботу. Власне кажучи, за 20 років редак-
ція «Академії» перетворилася на повноцінну медіа-групу, що створює не тільки газету,  
але й контент на радіо й телебаченні. У попередніх номерах ми вже розповіли про газету 
й радіо, а цього разу ми мова піде про телебачення.

Інтерв’ю з учасницями конкурсу «Міс Академія» (2013 р.)

Робота на виїзді (2003 р.)

Навчання новачків: перші проби (2012 р.) 
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«ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

«КАКТУСНІ» ІДЕЇ НЕ КОЛЮТЬСЯ

20 РОКІВ НАТХНЕННОЇ РОБОТИ

«ПЕРЕГЛЯНЬТЕ, ЩО Є У ВАШІЙ ШАФІ»:
ЩО ТАКЕ СВІДОМА МОДА І ЯК СТАТИ СВІДОМИМ МОДНИКОМ

На сьогодні весь світ намагаєть-
ся перейти на свідоме споживання. 
Це стосується й модної 
індустрії. Справжній фахі-
вець з еко-моди, очільниця 
департаменту комуніка-
цій Ukrainian Fashion Week 
Дар’я Марусик на «Україн-
ському радіо» розповіла 
про тенденції і дала кілька 
порад, як «відповідально» 
обирати одяг.

Тож, Дар’я зазначила, що 
«модним трендом» відпові-
дальна мода в усьому світі 
стала ще п’ять років тому. 
«В Україні є відповідальна 
мода, і дуже багато україн-
ських дизайнерів є зараз 

адептами світового руху на відпові-
дальність у моді, як у споживанні, так 

і у виробництві. Відповідальна мода 
– це та мода, яка є найбільш екологіч-

но нейтральною для пла-
нети, а також соціально 
позитивною в плані того, 
що люди, які працюють  
у модній індустрії, отри-
мають нормальну зарп-
лату і працюють у гарних 
умовах. Зараз це є реаль-
ністю, увесь світ рухається  
в цьому напрямку», – по-
ділилася експертка.

Багато брендів 
закладають посили 
про свою свідомість 
та відповідальність  
в інформаційні кампа-
нії. Дар’я Марусик ра-

дить звертати увагу на це, якщо ви 
хочете стати свідомим споживачем.

Бренди зараз намагаються це 
комунікувати, і ви можете побачити 
це на якихось лейбах і легко дізнати-
ся, що цей бренд є еко-свідомим або 
еко-нейтральним. Якщо ви є свідомим 
споживачем, ви можете просто за-
питувати в продавців-консультантів, 
яка позиція того чи іншого бренду.  
І вже на основі цього купувати й під- 
тримувати свідоме споживання.

А першим кроком до свідомої 
моди має стати перегляд вашого гар-
деробу. Свідоме споживання варто 
почати з перегляду того, що є у ва-
шій шафі. Зрозумійте, які речі ви на-
справді носите, чи носили ви їх понад 
10 разів, а які речі ви не носите, і вони 

у вас просто лежать. Їх можна віддати 
комусь, або передивитися, із чим це 
можна носити зараз. Також подивіть-
ся на склад тканин: надаєте ви пере-
вагу екологічним тканинам, чи у вас 
багато поліестеру.

Дар’я Марусик додала, що свідоме 
споживання стосується не лише одягу  
з натуральних тканин. Вона нагадала, 
що зараз багато виробників виготов-
ляють одяг із переробленої тканини. 
Так, серед колекцій сучасних дизайне-
рів можна побачити сукні з тканини, 
виготовленої з раніше уживаних ПЕТ-
пляшок.

Вікторія Лебединська

Цієї осені в різних містах України 
проходило дещо цікаве та незвичне! 
А саме: Practice Cactus Seminar – од-
ноденний інтенсивний тренінг ан-
глійською мовою, з використанням 
learner-centred-методики подання 
матеріалу. Ух, скільки складних слів! 
Простіше кажучи, це одноразовий за-
хід, де можна дізнатися багато нового, 
поговорити англійською та весело 
провести час. Семінар проводиться 
командою волонтерів,  протягом 
дня вони вчать учасників працювати  
в команді для вирішення соціальних  
проблем.

Поговоримо трохи про «Кактус». 
Це неприбуткова громадська орга-
нізація, яка була заснована 18-річ-
ним українцем Ілльою Симоненком  
у 2009 році. Мета організації – осві-
та української молоді у сферах прав 
людини, світових проблем, громад-
ської відповідальності та проектно-
го менеджменту. Отриманні знання 
учасники застосовують у створенні 
власних соціальних проектів. «Как-
тус» застосовує сучасний підхід до 
громадського активізму та соціальної 

свідомості, а також заохочує соціаль-
ну відповідальність серед молодих 
людей.

До їхньої діяльності відносяться 
семінари Practice Cactus, «Cactus Фо-
рум» (7–10-денний захід із лекціями, 
іграми та можливістю робити власні 
дослідження та створювати власні 
проекти) та «Проектні студії» («Cactus 
Форум», але для малих містечок). Тому, 
якщо у вас не було змоги відвідати се-
мінар, можна запросити їх наступного 
року або приїхати на «Cactus Форум», 
який, зазвичай, відбувається влітку.

Підхід організації Cactus незвич-
ний тим, що фокус навчання зміщу-
ється з викладача на студента.

Так-так, це вже інтригує: чи мож-
на отримувати знання, якщо фокус на 
студенті? А як же витріщання на ви-
кладача, коли слухаєш так уважно, що 
пар із вух йде? Виявляється, можна!

Приблизно такий спосіб зараз 
використовується у деяких дитячих 
садках та перших класах початкової 
школи. Граючи, діти навчаються. Аж 
трохи заздрість бере! Чому не беруть 
до уваги дітей всередині нас, а вима-

гають буди дорослими та вчитися, «як 
дорослі»: довго та нудно сидіти за од-
ним предметом, потім за іншим і так, 
поки якась магічна сила не зробить  
із тебе генія? А ми теж розважатися 
хочемо! Або хоч якось урізноманітни-
ти тяжкий процес навчання.

Та як все-таки працює learner-
centred-метод? Як вже було сказано, 
викладач не просто розповідає свій 
предмет, а скоріше працює як на-
ставник: ділиться знаннями та допо-
магає йти вірним шляхом. Студенти, 
у свою чергу, беруть активну участь 
у вирішенні таких питань, як: що ви-
вчати, як вивчати та як оцінювати те, 
чому навчилися. В ідеалі це означає,  
що студенти беруть на себе повну від-
повідальність за своє навчання.

Звучить страшно, але такий під-
хід підкреслює інтереси, здібності та 
стиль навчання кожного студента,  
а також підвищує впевненість у своїх 
знаннях та вміннях.

Якщо ж цей метод такий класний, 
що стоїть на заваді його викорис-
танню? Одними з причин є: завеликі 
класи та малі можливості, недостатня 

підготовка викладача, обмежені мате-
ріали або час та ін. Однак не варто від-
мовлятися від спроби, бо навчання, 
спрямоване на студента, крім усього 
іншого, заряджає мотивацією на по-
дальшу роботу.

Як подібне можна використати  
в стінах нашої Академії? Щось схоже 
ми робимо на семінарах, але з мен-
шим ентузіазмом. Якби ми самі обира-
ли теми, активно обговорювали, ста-
вили запитання та презентували або 
застосовували наші знання, це був 
би саме learner-centred-метод, з яким 
навряд чи хто нудьгував на останніх 
партах.

Ксенія Єрмакова

Ответы на вопросы из прошлого 
номера.

Вопрос 1. В «Острове сокровищ» 
доктор Ливси ставит диагноз пациенту: 
«ИКС и смерть для вас одно и то же».  
В своем ответе запишите слово «ИКС» 
задом наперед.

Ответ: мор.
Комментарий: доктор говорит, 

что если Билли Бонс продолжит пить, 
то быстро умрет. Более лаконично эту 
мысль можно выразить палиндромом: 
ром – мор.

Автор: Павел Ершов, Санкт-
Петербург.

Вопрос 2. Мальчик из стихотворе-
ния Игоря Шевчука волновался из-за 
двух ИКСОВ, а море – из-за пяти ИК-
СОВ. Какое короткое слово заменено  
ИКСОМ?

Ответ: балл.
Комментарий: обоим не спалось: 

мальчику из-за отметок, морю – из-за 
свежего ветра.

Автор: Павел Ершов, Санкт-
Петербург.

Вопрос 3. В качестве колоритно-
го пятна голландские мастера неред-
ко размещали на своих натюрмортах 
ПЯТЬСОТ ТЫСЯЧ. Что мы заменили  
на ПЯТЬСОТ ТЫСЯЧ?

Ответ: пол-лимона.
Комментарий: одной из разновид-

ностей натюрморта в голландской жи-
вописи были накрытые столы, на кото-
рых для подчеркивания зажиточности 
хозяина изображали, в том числе, экзо-
тические фрукты. Лимон, как правило, 
изображали разрезанным для демон-
страции его свежести. Из-за созвучия 
миллион рублей или долларов иначе 
называют «лимоном».

Автор: Павел Ершов, Санкт-
Петербург.

Продолжаем публиковать во-
просы (простой, средней сложности  
и сложный) второго этапа междуна-
родного молодежного чемпионата 
по игре «Что? Где? Когда?» под назва-
нием «Школьный Синхрон-Lite. Вы-
пуск 3.2 – Лига старта. Эпизод VIII».

Вопрос 1. (ответило две трети ко-
манд). Один из эпизодов программы 
«Галилео» ведущий провел в окруже-
нии неких предметов. Наличие этих 
предметов в студии он объяснил так: 
«Нет, я не устроился работать в парк 
отдыха, просто меня пригласили озву-
чивать мультфильм». Назовите упомя-
нутые предметы.

Вопрос 2. (ответила ровно полови-
на команд). В интервью журналу Time 
создатель Hello Kitty объясняет, что из-
за отсутствия у персонажа мышки груст-
ному она кажется грустной, а веселому 
веселой. Какое слово мы заменили 
мышкой?

Вопрос 3. (не ответил никто).  
В средние века ЕГО регулярно меняли, 
так как ОН служил своего рода про-
граммкой или афишей. Назовите ЕГО 
одним словом.

Александр Мельников,
президент Клуба 

 интеллектуальных игр ДГМА

(Закінчення. Початок на с. 7)
Та хочеться більше розповісти 

про колектив медіа-групи «Академія» 
і про часи, проведені саме в ньому.  
У період, коли була редактором, я на-
магалася не лише розвивати наш кон-
тент, робити його кращим, але й згур-
тувати колектив, це дуже важливо  
у творчій професії – уміти працювати 
в команді.

Редакція – це завжди весело, за-
вжди смішно. Немає нічого кращого 
за посиденьки в редакції з улюбленим 
колективом, немає ніде смачнішого 
чаю, немає нічого, більш захоплюючо-
го за нічний монтаж. Редакція – місце, 
у яке завжди хочеться повертатися, 

мені дуже бракує моїх колег, на жаль, 
бачимося не так часто, але, коли ви-
ходить, наші зустрічі теплі-теплі. Для 
мене редакція – це знак, доля, які 
дозволили зрозуміти, що я вибрала 
ту професію, яка приносить мені за-
доволення. Я безмірно вдячна кож-
ному членові редакції і її керівникові 
за внесок у мій професіоналізм у цій 
сфері (хоча за фахом я програміст, 
системний аналітик).

Кожна людина створює особливу 
атмосферу, хтось душа редакції, хтось 
мозок, хтось затишок і так далі. (Після 
випуску ми досі дружимо, особливо  
з моїми Вікуською і Алінкою.)

У редакцію завжди приходять круті талановиті люди, у яких горять 
очі, найчастіше вони закохуються  
в редакцію з першого погляду, і після 
цього їх вже не зупинити.

Усім нинішнім хлопцям та дівча-
там я хочу сказати, що талант – це ве-
ликий дар, і щоб у майбутньому мати 
не роботу, а улюблену справу, за яку 
ти отримуватимеш гроші, треба роз-
вивати цей талант. Медіа-група – це 
кращий наставник і путівник у сфері 
ЗМІ. Ніде в Україні, ні в одному виші ви 
не отримаєте подібного досвіду. Тому 
що люди, які там працюють, не лише 
підтримують і навчають студентів, 
вони віддають себе на всі 100 %, вони 
безкоштовно передають свій досвід  
і знання, вони стають справжніми й ві-
рними друзями, і навіть після випуску 
вони готові підтримувати й допомага-
ти порадою 24/7.

Для людей із редакції немає нічого 
неможливого, і чим більше ми обме-
жені, тим сильнішими й талановиті-
шими стаємо. Легко працювати, коли 
є техніка, обладнання, а спробуй зро-
бити шедевр, коли нічого немає, коли 
немає мікрофону, камери або не вклю-
чається комп'ютер. Ми робили! Рідній 
редакції і усім її членам бажаю завжди 
горіти, завжди ревно ставитися до 
своєї діяльності, ніколи не залишати  
в спокої божевільні ідеї і з кожним 
днем рости!»

Сьогодні «Academia TV» очолює не 
менш талановитий Сергій Денисюк. 
Разом із командою ТБ вони підтриму-
ють наші традиції та створюють нові 
проекти. Тож підписуйтеся на наш ка-
нал та будьте в курсі всіх подій.

Підготувала Руфь Кравчук

Перша трансляція (2011 р.)

Монтаж – кропітка робота (2014 р.)


