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На святкове відкриття об-
ласної Резиденції святого Мико-
лая, що відбулося в нашій Ака-
демії 10 грудня, завітало багато 
гостей. Школярі Краматорська  
із захватом роздивлялися ново-
річні прикраси та чекали зустрічі  
зі святим Миколаєм. Зазначимо, 
що протягом 10 днів резиденцію 
відвідають діти зі всієї Донецької 
області.

На початку заходу зі вступ-
ною промовою виступила Олена 
Василенко, начальник відділу на-
ціонального виховання та євро-
пейської інтеграції департамен-
ту освіти й науки ДонОДА. Вона 
побажала школярам отримати ті 
подарунки, на які вони чекають 
більш за все, а також подякувала 
ДонОДА, Департаменту освіти 
й науки, Управлінню освіти кра-
маторської ради, Краматорській 
міській раді, а також господарям 
цього свята – Донбаській дер-
жавній машинобудівній академії. 

У свою чергу ректор ДДМА 
Віктор Ковальов привітав дітла-
хів із прийдешніми святами та 
висловив сподівання побачити 
їх уже в якості студентів Академії.

Для маленьких гостей зроби-
ли багато цікавого. Школярі тан-
цювали запальні танці, співали 
новорічні пісні, а також для них 
улаштували цікаві майстер-кла-
си. Пам’ятні прикраси для ялин-
ки у вигляді мишок, новорічні 
закладки до книжок, пташки  
з помпонів – усе це старанно ро-
били дітлахи своїми руками. Без 
подарунків не залишився ніхто!

До речі, школярі по секрету 
розповіли про свої найпотаєм-
ніші бажання. Комусь дуже кор-
тить отримати робота, який вміє 
літати, хтось мріє про набір юно-
го художника, а комусь потрібне 
«те, чого бажають усі», – любов  
та тепло.

Також дітям увдалося поспіл-
куватися зі святим Миколаєм.  
Це спілкування залишило в ма-
леньких серцях незабутні вра-
ження та подарувало атмосфері 
більше казковості.

Організаторами свята стали 
ДонОДА та Профспілковий комі-
тет Академії.

Катерина Кочерова
Традиційне свято Академії 

– Ректорський прийом – від-
булося 6 грудня в музеї ДДМА.
Це унікальний захід, що про-
водиться тільки в нашому 
виші. На Ректорський прийом
запрошено магістрів, які від-
мінно вчилися, брали участь 
у різноманітних олімпіадах, 
конференціях, займалися на-
укою, досягли успіху в спорті,
мистецтві чи громадському 
житті Академії.

Традиційно, ректор Віктор 
Ковальов вручив випускникам 
пам'ятні медалі, виготовлені  
в ливарній лабораторії Ака-
демії. Хтось із наших магістрів 
вже займається бізнесом, 
комусь вдалося реалізувати 
власний проект, дехто знай-
шов себе у своєму хобі, але 
їх усіх об’єднує одне – вони 
не збираються зупинятися. Ці 
магістри, як ніхто інший, зна-
ють, що таке наполегливість та 
відданість своїй справі. Вони 

доб’ються свого та стануть 
прикладом для всіх нас. Віктор 
Ковальов побажав нашим ма-
гістрам ніколи не зупинятися 
на досягнутому.

Хотілось би зазначити, 
що Ректорський прийом для 
деяких магістрів був важли-
вою ціллю протягом усього 
періоду навчання. Одним  
із таких студентів був Андрій 
Клімченков. Після завершен-
ня прийому він написав пост 

у Фейсбуці, де розповів свою 
історію: «Ціль потрапити туди 
в мене з’явилася вже на пер-
шому курсі. І весь цей період 
я йшов до цієї мети. Звичайно, 
були не дуже хороші момен-
ти, але, не дивлячись на це,  
я не шкодую, що вступив 
до ДДМА. Тут мені вдалося 
знайти нових знайомих та 
отримати знання, які дійсно 
потрібні». Сергій Денисюк 
також зрадів запрошенню 
на Ректорський прийом:  

«Не дивлячись на те, що я маю 
багато претензій до керівни-
цтва Академії, до деяких завід-
увачів кафедр та викладачів,  
я все ж повторю ще раз слова, 
які я сказав після отримання 
диплому бакалавра: я ні краплі 
не шкодую про те, що вступив 
саме до ДДМА. Я знайшов тут 
те, що поступово змінювало 
мій характер, знайшов людей, 
з якими мені приємно про-
водити час, знайшов знання  
та вміння, які потрібні саме 
мені, а не просто для отри-
мання заліку з теоретичної  
механіки».

Привітали кращих магі-
стрів і перший проректор 
Анатолій Фесенко, проректор 
із наукової роботи Михайло 
Турчанін, проректор з адміні-
стративно-господарської час-
тини Сергій Решетняк, голова 
профспілки Ігор Сташкевич, 
голова ради з виховної роботи 
Яна Антоненко та представник 

Асоціації молоді НКМЗ Віталій 
Державецький. Із святковою 
промовою виступили й дека-
ни факультетів, а теплі слова 
Ігоря Сташкевича та чудовий 
вірш Яни Антоненко зробили 
цей вечір по-справжньому  
душевним.

Оркестр скрипалів своїм 
виступом додав урочистості, 
саксофоніст зіграв прекрас-
ну мелодію, а українські пісні 
майбутніх співаків запалили 
маленький вогник у серцях 
присутніх.

Однією з традицій ДДМА 
є «побажання для наступного 
покоління», і на цьому вечорі 
без п’яти хвилин випускники 
від усього серця написали на 
папері все, що вони хотіли 
б сказати кращим магістрам 
2020 року.

Наприкінці заходу гос-
тей чекав смачний фуршет  
та спільне фото.

Катерина Кочерова

Фестиваль патріотичної 
творчості, приурочений до Дня 
Збройних сил України, в Академії 
відбувся 4 грудня. На сцені акто-
вого залу блискуче виступили 
наші талановиті студенти із тан-
цями, піснями і навіть поезією! 
Свою творчість представили  
й колективи міста: вокальний 
ансамбль «МЕЛЛОДІ» ЦКД ім. Би-
кова та відомий в Академії гурт 
Союзу десантників «Білі куполи».

На свято до Академії завіта-
ли представники Збройних сил 
України й Сумського держав-
ного університету. Тож напере-
додні свята нашим студентам, які 
закінчили кафедру воєнної під-
готовки Сумського державного 
університету, з привітаннями 
були присвоєні звання молод-
шого лейтенанта.

Софія Войтко

 РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ І ГАЗЕТА «АКАДЕМІЯ»
 ЩИРО ВІТАЮТЬ ЮВІЛЯРА ЛИСТОПАДА:

Стешенко Наталію Леонідівну, 
доцента кафедри філософії 

та соціально-політичних наук

ЗА УКРАЇНУ, ЗА ЧЕСТЬ, 
ЗА СЛАВУ!

НОВОРІЧНА КАЗКА
В АКАДЕМІЇ

ДЛЯ КРАЩИХ МАГІСТРІВ – НАЙКРАЩИЙ 
ПРИЙОМ!
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Гран-прі на I Обласному фестивалі
дитячих і молодіжних ЗМІ. 2002 г.

Золота медаль на ІІ Всеукраїнському 
конкурсі ЗМІ «Вища школа 2008»2

Академія відсвяткувала свій
66-й день народження!
У ДДМА відбулося головне 

свято року – наш виш відзначив 
66-ту річницю з дня заснування 
Краматорського індустріально-
го інституту та 25 років у статусі 
Донбаської державної маши-
нобудівної академії! З нагоди 
66-річчя ДДМА в Академії про-
йшли урочисте засідання вченої 
ради, спортивно-художнє свято  
і святковий концерт, де від-
значили найкращих студентів,  
викладачів і співробітників.

Третя сходинку в рейтингу
ЗВО Донецької області
Донбаська державна маши-

нобудівна академія в рейтингу 
закладів вищої освіти Донеччи-
ни продовжує утримувати третю 
сходинку. Цю позицію Академія 
посідає вже декілька років. По-
переду – лише Донецький наці-
ональний медичний університет 
ім. М. Горького, який зараз част-
ково розташований у нашому 
виші, та Донецький національ-
ний технічний університет, який 
був переведений до Покровська 
у 2014 році.

ФАМІТ відсвяткував 
50-річний ювілей!

У травні в актовому залі 
ДДМА відбувся концерт, при-
свячений ювілею ФАМІТ, – цьо-
горіч факультет відсвяткував 
своє 50-річчя. Після закінчення 
святкового концерту відбулося 
урочисте відкриття Алеї, присвя-
ченої 50-річному ювілею ФАМІТ, 
на якій студенти й викладачі ви-
садили червоні дуби.

Учені Академії відзначені 
премією Кабінету міністрів 

України
У травні в Києві колектив 

науковців ДДМА разом із ПрАТ 
НКМЗ, Інститутом надтвердих 
матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН, 
НТУУ «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського», 
НТУ «Харківський політехнічний 
інститут» були відзначені пре-
мією Кабінету міністрів України  
за розроблення й впроваджен-
ня інноваційних технологій  
у важкому машинобудуванні, які 
вже сьогодні використовуються  
на практиці.
«Зміни мають бути поступо-

вими, але неминучими…»
У листопаді в приміщенні 

Музею Академії відбулася зу-
стріч викладачів, співробітників, 
студентів ДДМА, а також усіх ба-
жаючих, із заступником міністра 
освіти і науки України Єгором 
Стадним. У своєму виступі Єгор 
Стадний розповів авдиторії, які 
зміни чекають освітян у най-
ближчому майбутньому.

У ДДМА зібралися ковалі!
Наприкінці квітня наш виш 

приймає фахівців з обробки ме-
талів тиском, адже саме в цей час 
в Академії проходить щорічна 
міжнародна науково-технічна 
конференція «Досягнення й про-
блеми розвитку технологій і ма-
шин обробки тиском». У цьому 
році на XXII конференцію при-
їхали науковці з різних регіонів 
України: Вінниці, Дніпра, Камен-
ського, Києва, Сєверодонецька, 
Харкова та інших міст, а також 

представники підприємств із 
України та Росії. Цьогоріч кон-
ференцію приурочили до 85-річ-
ного ювілею НКМЗ та 55-річчя 
ЕМСС.

ІТ CONNECT 2019
18 квітня в актовому залі 

ДДМА пройшла регіональна 
конференція ІТConnect 2019, 
що проводиться компанією 
QuartSoft у співпраці з нашою 
Академією. Конференція вже 
дев’ятий рік поспіль запрошує 
дизайнерів та розробників про-
грамних продуктів, веб- та мо-

більних додатків з усієї країни, 
щоб поділитися своїм досвідом, 
ідеями та контактами.

Всеукраїнська конференція 
з IT та  засобів автоматизації 

У квітні кафедрою КІТ була 
проведена IІІ всеукраїнська на-
уково-технічна конференція «Су-
часні інформаційні технології, 
засоби автоматизації та електро-
привід». 

Краматорськ зібрав  
ливарників з усієї країни
В Академії відбулася VII Між-

народна науково-технічна кон-
ференція «Перспективні техно-
логії, матеріали й обладнання  
в ливарному виробництві», при-
свячена 85-річчю ПрАТ «НКМЗ» 
та 55-річчю ПАТ «ЕМСС». Наш 
виш зібрав науковців і спеціа-
лістів із ливарного виробництва  
з чотирьох країн, серед яких  
і Японія та Германія.

Урочисте засідання Ради  
Донецького наукового 

центру НАН і МОН України
У травні, з нагоди Дня науки 

і в рамках ХІII Всеукраїнського 
фестивалю науки, у ДДМА від-
булося урочисте засідання Ради 
Донецького наукового центру 
НАН України та МОН України 
(ДНЦ), присвячене Дню науки.

Воркшоп із проекту BIOART  
у політехнічному 

університеті Мадрида
У лютому в рамках між-

народного проекту BIOART 
(Erasmus+ KA2 «Інноваційна 
мультидисциплінарна навчаль-
на програма для підготовки ба-
калаврів та магістрів зі штучних 
імплантів для біоінженерії») від-
бувся тренінг у Мадридському 
політехнічному університеті 
(Universidad Politecnica de Madrid 
(UPM), м. Мадрид, Іспанія). Деле-
гацію ДДМА представляли зав. 
кафедрою КIТ, проф. Олександр 
Тарасов, доцент каф. КIТ Люд-
мила Васильєва, доцент каф. КIТ 
Едуард Грибков. Учасники про-
екту BIOART з України та Ізраїлю 
під час тренінгу підвищили свою 
кваліфікацію: ознайомилися з 
організацією навчального про-
цесу в UPM, отримали методичні 
матеріали для підготовки нових 
та удосконалення існуючих на-
вчальних курсів на кафедрах КІТ 
та АВП, ознайомилися з лабора-
торною базою та науковими до-
слідженнями UPM. Візит співро-
бітників ДДМА в рамках проекту 
BIOART забезпечив реалізацію 
його завдань, а також сприяв 
інтернаціоналізації ДДМА та по-
глибленню її співпраці з партнер-
ськими університетами.

Учені ДДМА відвідали 
тренінг в Австрії

Співробітники кафедри 
комп’ютерних інформаційних 
технологій ДДМА відвідали 
тренінг із сучасних технологій 
регенеративної медицини, що 
відбувся в червні в містах Krems  
і Wr. Neustadt (Австрія) у рам-
ках міжнародного Проекту 
ERASMUS+ BIOART.

Викладачі ДДМА взяли 
участь у тренінгу в Бельгії

У вересні в рамках міжна-
родного проекту ERASMUS+ 
BIOART відбувся тренінг у Лівон-
ському Католицькому універси-
теті (KU Leuven campus De Nayer, 
м. Sint Katelijne Waver, Бельгія).  
У делегацію ДДМА увійшли зав. 
кафедри КIТ, проф. Олександр 
Тарасов, доценти каф. КIТ Люд-
мила Васильєва та Едуард Гриб-
ков. Візит співробітників ДДМА 
в рамках проекту BIOART забез-
печив реалізацію його завдань, 
а також сприяв інтернаціоналіза-
ції ДДМА та поглибленню її співп-
раці з зарубіжними та вітчизня-
ними університетами.

Академія бере участь 
у програмі імені Фулбрайта

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. Протя-
гом цього часу за допомогою 
українських та американських 
експертів у галузі вищої осві-
ти представники університетів 
працюватимуть над розробкою 
бачення та стратегічного плану 
розвитку свого закладу.

Сучасні аспекти фізичного 
виховання

У квітні в ДДМА відбулася  
V міжнародна науково-техніч-
на конференція «Педагогіка  
й сучасні аспекти фізичного ви-
ховання». Вона має достатньо 
широкий міжнародний склад, 
адже організаторами, крім на-
уковців України, є науковці Поль-
щі, Білорусі, Казахстану, Молдо-
ви, Вірменії

Молода наука – крок 
до прогресу

У квітні в ДДМА пройшла 
Міжнародна молодіжна науково-
технічна конференція «Молода 
наука – роботизація і нанотехно-
логії сучасного машинобудуван-
ня». Ця щорічна конференція 
дає можливість молодим ученим 
– студентам, магістрантам, аспі-
рантам продемонструвати свої
досягнення в науці, провести
дискусії, які стосуються сучасних 
проблем машинобудування, на-
бути нових ідей для майбутніх
досліджень. У конференції взяли 
участь студенти ДДМА, україн-
ських і закордонних вишів.

Обласна студентська
олімпіада з математики
У квітні в ДДМА відбулася 

Обласна студентська олімпі-
ада з математики. Зазначимо, 
що олімпіада в нашій Академії 
проводиться вже вдруге. Цього 
року змагатися в математичній 

кмітливості приїхали 18 студен-
тів із п'яти вишів: ДДМА, ДДПУ 
(Слов'янськ), ДонНМУ (По-
кровськ), ПДТУ (Маріуполь)  
та ДонНАБА. За результатами 
олімпіади 1-е місце посів студент 
ДДМА Олександр Сокольський 
(СА-16-1), 2-е місце – Андрій Ша-
пошніков (ДДМА, СА-16-1).

Обласна олімпіада
з програмування

У квітні Донбаська державна 
машинобудівна академія силами 
кафедри інтелектуальних систем 
прийняття рішень знову (п'ятий 
рік поспіль) приймала учасників 
обласної студентської олімпіади 
з програмування. Завдяки під-
тримці спонсора захід був про-
ведений на високому якісному 
та професійному рівні. Окре-
мо можна відзначити активну 
участь в організації та проведен-
ні олімпіади Шевченко Н.Ю., Гуд-
кова Є.Ю. та інших співробітників 
кафедри інтелектуальних систем 
прийняття рішень ДДМА.

IT-Universe-2019: 
перемоги наших студентів

У червні на базі Київсько-
го національного університету 
культури й мистецтв та Універси-
тету «КРОК» проходив фінал Між-
народної олімпіади IT-Universe 
– 2019, де студенти змагалися 
в шести конкурсах наукових 
робіт (було відібрано майже пів-
сотні робіт) і декількох предмет-

них олімпіадах. За підсумками 
всіх конкурсів у «неофіційному 
командному заліку IT-Universe 
– 2019» Донбаська державна
машинобудівна академія посіла
високе друге місце!

Команда ITшників ДДМА
 стала призером хакатону

На початку травня коман-
да нашої Академії взяла участь  
у хакатоні DeHack 2019, який 
відбувся 3–5 травня у м. Дунаїв-
ці Хмельницької області й про-
ходив за підтримки програми 
ULEAD з Європою/ULEAD with 
Europe. Хакатон – конкурс для 
ІТ-спеціалістів, на якому можна 
проявити себе в роботі над яки-
мось проектом. 

МАН – крок у захоплюючий 
світ науки

У березні в Академії відбула-
ся ХХII регіональна конференція 
Малої академії наук з науково-
промислового профілю. У заході 
взяли участь понад 100 школярів 
із 12 міст Донецької області. 

У ДДМА обрали найкращі 
стартапи

У квітні в Академії відбув-
ся стартап-фестиваль «Sіkorsky 
Challenge Краматорськ» для 
учнів старших класів та студен-
тів технікумів за програмою 
«Основи інноваційного підпри-
ємства». На цьому фестивалі 
були заслухані проекти випус-
кників стартап-школи, які про-
тягом двох місяців займалися 
розробками ідей, а також їхнім  
удосконаленням.

Нова спеціальність
«Хімія харчових продуктів»

Цього року в нашій Академії 
відкрили нову спеціальність – 
102 «Хімія» з унікальною освіт-
ньою програмою «Хімія харчо-
вих продуктів». Її побудовано на 
основі класичних університет-

ських програм, і здобувачі осві-
ти отримають загальну класич-
ну університетську підготовку  
з хімії та будуть професіоналами 
в галузі хімії харчових продуктів. 
На теперішній час жоден заклад 
вищої освіти Донецької області 
не надає вищої освіти за спеці-
альністю «Хімія».

Спортсменам Академії
подарували спеціалізовану

літературу
Із цього навчального року 

в Академії навчаються студенти 
спеціальності «Фізичне вихован-
ня і спорт» – майбутні тренери  
з різних видів спорту. Багато  
з них вже зараз є майстрами 
спорту. Тому не дивно, що до 
Академії завітали представники 
відділення національного олім-
пійського комітету в Донецькій 
області. Для викладачів і студен-
тів ДДМА вони урочисто пере-
дали літературу олімпійського 
спрямування, енциклопедично-
го характеру, яка популяризує 
олімпійський рух, а також уні-
кальну профільну літературу, 
яка допоможе викладачам і сту-
дентам більш глибоко викладати 
та вивчати свою спеціальність.

Наша спортсменка здобула
«золото»

Уперше в історії традиційно-
го шахового фестивалю «Мир-
город опен», який проходив 
в однойменному місті в липні  
у 18-й раз, переможницею го-
ловного турніру стала дівчина 
– 18-річна майстерка міжнарод-
ного класу з шахів Олена Мар-
тинкова, студентка ДДМА спе-
ціальності «Фізичне виховання 
і спорт».

Чемпіони України 
з тхеквандо!

Наші спортсмени, Андрій  
і Сергій Гарбари (ФКС-18-1), 
удало виступили на чемпіонаті 
України з тхеквандо ВТФ, який 
відбувся в Харкові в березні. Ви-
боровши «золото» в категорії 
«дорослі», Андрій пройшов від-
бір на чемпіонат світу, який від-
бувся в травні у Великій Британії 
(Манчестер). Та здобувши пер-
ше місце в категорії «молодь», 
наш спортсмен отримав квиток  
на чемпіонат Європи, який про-
ходив восени в Швеції.

У ДДМА пройшов шаховий
фестиваль

У лютому в Академії відбувся 
VIII обласний фестиваль зі швид-
ких шахів, присвячений пам'яті 
Олега Фавійовича Бабіна. Ор-
ганізаторами фестивалю були 
ДДМА, Донецький обласний 
шаховий клуб ім. А.В. Момота, 
Управління в справах сім'ї та мо-

лоді ДонОДА, ГО «Пенсіонери 
Краматорська». А пройшов фес-
тиваль завдяки ініціативі голови 
об'єднаного профкому, доцента 
Анатолія Кошового.

У профкомі ДДМА 
новий голова

27 листопада в Академії від-
булася звітно-виборча конфе-
ренція первинної профспілкової 
організації ДДМА, де обрали 
нового голову профспілкового 
комітету ДДМА. За більшістю го-
лосів ним став доцент кафедри 
КІТ Ігор Сташкевич.

Фестиваль соціальної
реклами

В Академії відбувся фінал 
Відкритого молодіжного фести-
валю соціальної реклами, ініціа-
тором якого є Рада старшоклас-
ників міста Краматорська. Мета 
фестивалю – розповісти про 
проблеми, які хвилюють молодь, 
і привернути до них увагу широ-
кої громадськості. Кращі відео-
ролики були показані глядачам 
на урочистій церемонії нагоро-
дження, яка відбулася 21 берез-
ня в актовому залі Академії.

Ми «тиснемо на RECord»
із посмішкою

Традиційний, XVII фестиваль 
дитячих і молодіжних ЗМІ «Жми 
на RECord» відбувся у Святогір-
ську. Фестиваль, на який чекали 
цілий рік багато молодіжних ре-
дакцій, проходив із 26 по 29 ве-
ресня. У номінації «Телебачення» 
та «Фото» медіа-група «Акаде-
мія» посіла 1-е місце, в номінації 
«Радіо» – 3-є місце.

Міс & Містер ДДМА-2019
22 травня в актовому залі 

ДДМА відбувся довгоочікуваний 
конкурс «Міс і Містер ДДМА-
2019». За рішенням глядачів, 
титул «Міс глядацьких симпа-
тій-2019» отримала Олександра 
Клименко, а «Містером глядаць-
ких симпатій-2019» став Євген 
Губін. А переможцями конкурсу 
«Міс і Містер ДДМА-2019» стали 
Аліна Тертишна й Олександр 
Грищенко.

«Творимо, що хочемо»
До Всесвітнього дня сту-

дента, 14 листопада в Центрі 
культури та дозвілля ім. Бикова 
відбувся гала-концерт Фести-
валю студентської творчості 

«СтудДія-2019». В інтелектуаль-
но-розважальній грі Quiz Time 
із великим відривом команда 
Академії здобула беззаперечну 
перемогу. У номінації «Вокал» 
перше місце завоювала наша 
студентка Ксенія Цюх. У номіна-
ції «Хореографія» ДДМА посіла  
2-е місце.

Підготувала Марія Овчаренко 

ДАЙДЖЕСТ ПОДІЙ 2019 РОКУ
2019 рік, який минає, видався багатим на події для нашої Академії. Давайте згадаємо найцікавіші миті разом!

«Жми на RECord» 2019

«СтудДія-2019» 

День народження Академії

Обласна студентська олімпіада з математики
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Студенти закладів вищої 
освіти Донецької області бо-
ролися за найвищу сходинку 
змагань із шахів. Чемпіонат 
Донецької області, що був при-
свячений пам’яті Івана Ми-
хайловича Митька, відбувся 
в обласному шаховому клубі  
ім. О. В. Момота в Краматорську 
з 3 по 4 грудня.

Змагання проводилися 
в особистому та загально-
командному заліку. Шість ко-
манд із трьох ЗВО 3–4 рівнів 
акредитації доводили свою  
майстерність.

У складі трьох збірних 
команд Академії виступали: 
Олена Мартинкова (ФКС-18-1, 
МСМК), Олександр Касьянюк 
(КН-18-1м), Ярослав Недоруба 
(СА-17-1, КМС), Олена Балабол-
ко (КН-19-1м), Андрій Касья-
нюк (КН-18-1), Ігор Трубачов  
(КН-19-2), Андрій Литви-
нов (СА-17-1), Микита Чміль  
(КН-19-1), Анастасія Миронова 
(КН-19-2), Олександр Кочергін 
(КН-19-1). Тренер-представ-

ник – завідувач кафедри фізич-
ного виховання і спорту Олег  
Олійник.

За підсумками особистої 
першості серед чоловіків пер-
ше місце відвоював Ярослав 
Недоруба (ДДМА-1, 5.0 очок), 
на другому опинився Олек-
сандр Касьянюк (ДДМА-1,  
5.0 очок), а на третьому – Андрій 
Касьянюк (ДДМА-2, 3.0 очки).

В особистому заліку се-
ред жінок перше місце посіла 
Олена Мартинкова (ДДМА-1,  
5.0 очок), друге – Олена Бала-
болко (ДДМА-2, 3.0 очки).

За підсумками всіх ігор  
у шахових протистояннях  
у командному заліку серед ЗВО 
ІІІ–ІV р.а. переможцем стала 
Донбаська державна машино-
будівна академія (15 очок), дру-
ге місце посів Донецький націо-
нальний медичний університет 
(7.5 очок), а третє місце – у Дон-
баської національної акаде-
мії будівництва і архітектури  
(5.5 очок).

Олег Олійник

            Свеча
Когда мессии замолчат,
и книги в пепел превратятся,
останется любви свеча
и обезличенное счастье
присутствия в любой душе,
и в каждом атоме планеты
единосущности вещей
и слова, вечности – и света.
Когда мы перестанем быть,
родятся новые мессии,
и на страницах новых книг
запишут дату, город, имя,
запишут образ и дела,
и своды правил, и каноны.
Но будет им светить одна
свеча. Не создаются внове
ни Бог, ни рай, ни благодать.
И книги в пепел превратятся, –
останется любви свеча
и обезличенное счастье…

*  *  *
В невесомости рассветного дыханья
я прохладой чувствую покой.
В это утро я тебя узнала.
Посиди и помолчи со мной,
ничего не требуя, не зная.
Прошлого и будущего – нет.
Я тебя уже не потеряю, 
потому, что ты не должен мне.
Ни любви, ни страсти, ни сомнений
Не прошу. Не жду. 

Смотрю в твои глаза –
и вздыхает с облегченьем время.
Нам друг другу нечего сказать.
Не касаясь губ твоих, целую.
Страсть танцует, светится душа.
Наконец мы встретились. В такую
ночь созвездья учатся дышать,
отдаваясь – полностью – рассвету,
прозревая – искренность – в руках,
отпускающих. Тебя целует ветер,
осыпается привязанности прах.
Сколько жизней мы ходили рядом,
сколько страсти всуе мы сожгли.
В невесомости разлуки, светлый ладо,
познается таинство любви.
И сегодня я твое дыханье
первый раз увидела в лучах
солнечных, свободных. Между нами
нет тревоги. Здравствуй. И прощай…

Вірші Аліни Остафийчук

У Музеї історії Краматорська 
відбувся вечір пам’яті журна-
лістки, талановитої поетеси, ви-
кладача кафедри менеджменту 
ДДМА, нашої колеги й подруги 
Аліни Остафійчук. Аліна загину-
ла 9 років тому в страшному ДТП, 
повертаючись з похорону коха-
ної людини. 7 грудня їй би випо-
внилося 40 років.

Згадати Аліну прийшли її 
друзі, знайомі, поети, журналіс-
ти, люди, які її любили й захоплю-
ються її поезією. Вечір вийшов 
дуже зворушливим – звучали 
вірші Аліни, було багато теплих 
слів і спогадів.

Директор Музею історії На-
талія Волошина проводить такі 
вечори кожен рік, вона щиро зі-
зналася, що дуже любила Аліну, 
і подякувала її батькам, 
Тетяні й Володимиру 
Остафійчук, за те, що 
прийшли, і за таку чу-
дову талановиту дівчи-
ну, якою була їхня доня: 
«Такі діти з'являються 
тільки в тих сім'ях,  
де панує любов. І Аліна 
зростала в атмосфе-
рі любові. Вона вві-
брала цю атмосферу,  
і в її віршах часто зу-
стрічається слово «лю-
бов». Любов до людей,  
до природи, до світу».

Аліна росла дуже 
розвиненою дитиною, з дитин-
ства відвідувала різні гуртки – за-
ймалася танцями, театром, закін-
чила музичну школу. Перші вірші 
написала в семирічному віці. 
Уже студенткою нашої Академії, 
Аліна працювала позаштатним 
кореспондентом у міських газе-
тах «Технополіс» та «Восточный 
проект», висвітлювала культурне 
життя Краматорська. Аліна дуже 
любила природу й подорожі.  
За свої 30 років ця сонячна дівчи-
на зуміла зробити стільки, скіль-

ки багато хто не встигає зробити 
за все своє довге життя. Вона 
лауреат обласної літературної 
премії ім. М. Рибалка, акції «Жінка 
Донеччини» в номінації «Журна-
лістика», автор п'яти поетичних 
збірок, книги казок. Аліна також 
стояла у витоків газети «Ака-
демія», була організатором ху-
дожньо-літературного журналу 
«Альманах муз», співзасновни-
ком міжнародного творчого ор-
дена «Коріння неба», лауреатом 
і організатором літературного 
фестивалю «Город дружбы при-
глашает», організатором фес-
тивалю бардівської пісні пам'яті  
В. Висоцького «Висота», засно-
вником благодійного фонду 
«Друг» для підтримки бездомних 
тварин.

Класний керівник Аліни, за-
служений викладач, почесний 
мешканець Краматорська, учи-
тель математики школи № 35 
Олександра Рябуха, згадуючи 
шкільні роки своєї учениці, за-
значила, що Аліна мала вели-
чезну силу волі, цілеспрямова-
ність, вміла дружити й ніколи 
не зраджувала своїх друзів.  
«Ми з нею прокрокували всю 
Європу, – згадує вчителька. –  
І всюди вона була з фотоапара-
том і блокнотом. Аліна назавжди 

буде в моїй пам'яті. І спасибі міс-
ту, що пам'ятає Аліну». 

Фотографіня Ольга Єпішина 
зазначила, що Аліна була легкою 
в спілкуванні людиною, із про-
менистою усмішкою на обличчі. 
«Вона була скромною людиною, 
і я побачила в цій скромній красі 
величезне джерело краси вну-
трішньої, – розповідає Ольга. –  
І коли я працювала над фото-
проєктом «Ода жінці Краматор-
ська», у якому взяли участь відо-
мі краматорчанки, то запросила  
до проєкту і цю прекрасну ді-
вчинку. Спочатку вона сороми-
лася, але потім довірилася мені. 
Вона була поетесою в глибо-
кому сенсі цього слова, і тому 
перший образ був творчий, з ві-
ршами, написаними на аркушах 

паперу. А другий, 
який вона спочатку 
дуже не сприйняла, 
був образ лісової 
мавки, який їй дуже  
підходив».

Поділилася фо-
тохудожниця й за-
повітним: «Якось 
мені приснився 
сон, як Аліна біжить 
по красивому полю  
з квітами, трима-
ється за руки з 
хлопцем і сміється. 
Й до мене: «У мене 
все добре. Тільки 

хто ж подбає про мою маму...».
Однокласниця, з якою Аліна 

сиділа за однією партою, актриса 
народного театру «Бамбук» Алі-
на Нейштадт розповіла, наскіль-
ки вона була вражена глибоким 
змістом і мудрістю, що звучали 
в дитячих віршах поетеси. Вірш 
було написано словами, не влас-
тивими дитині.

Більша частина життя Аліни 
пов'язана з нашою Академією. 
Після закінчення вишу з відзна-
кою, Аліна стала викладачем 

на кафедрі менеджменту, пара-
лельно навчалася в аспірантурі. 
Закінчила аспірантуру блиску-
чим захистом дисертації, з при-
своєнням наукового ступеня 
кандидата економічних наук.  
Її дисертація була відзначена, як 
інноваційна у сфері управління.  
І це не дивно, адже тільки люди-
на з поетичною душею могла на-
писати таку наукову роботу.

Аліна Остафійчук – одна  
з ініціаторів створення газети 
«Академія», де вірою і правдою 
працювала 10 років, вкладаючи 
в неї свою душу й талант. Аліна 
для розвитку газети зробила 
дуже багато, і ми їй багато чим 
завдячуємо. Вона виховала  
не одне покоління молодих 
журналістів. Той потужний по-
штовх рухає нашу редакцію  
і зараз, і цього року ми відзнача-
ємо 20-річчя. Творче зростання 
Аліни як поетеси теж проходило 
в нашому виші. У ДДМА вийшли 
чотири збірки її віршів. 

Своїми спогадами поділи-
лися керівник народного театру 
«Бамбук» Микола Мітла і поет 
Сергій Шишкін, переможець 
фестивалю «Висота» Олег Пав-
лов виконав пісню В. Висоцького, 
якого Аліна дуже любила. Викла-
дачі школи мистецтв № 3 зіграли 
її улюблені класичні твори.

Аліна зробила величезний 
внесок у розвиток літературно-
го фестивалю «Город дружби 
приглашает». Після загибелі по-
етеси на фестивалі було засно-
вано премію молодим поетам 
імені Аліни Остафійчук. Завдяки 
батькам Аліни – Тетяні Іванівні 
та Володимиру Миколайовичу, 
було видане семитомне зібран-
ня творів Аліни. У збірку увійшли 
всі її вірші, навіть найперші, про-
за, оповіді й казки. І це зібрання 
творів призначене саме для лау-
реатів цієї премії.

Усі, хто знав Аліну, запам'ятав 
її світлою і променистою,  
але в той же час дівчиною  
з твердим характером. Вона,  
як і її вірші, була як цунамі. Без-
перечно, Аліна Остафійчук після 
себе залишила величезну спад-
щину. Її вірші не для короткого 
прочитання і не для втіхи слуху, 
це серйозна і, не побоюся цих 
слів, пророча поезія – джерело 
на довгі роки.

Усім, хто її знав, дуже по-
щастило, що така яскрава й та-
лановита людина була в нашому 
житті.

Вікторія Лебединська

7 грудня в ДДМА пройшли ігри четвер-
того етапу міжнародного молодіжного чем-
піонату з гри «Що? Де? Коли?» під назвою 
«Шкільний синхрон-Lite. Випуск 3.4 – Ліга 
старту. Епізод X». Міжнародна авторська 
група підготувала пакет із 36 вельми цікавих 
запитань, причому тільки дев'ять з них вияви-
лися складними для всіх наших команд.

Хоча прийдешній кінець семестру май-
же у два рази зменшив кількість учасни-
ків змагання, перший тур не приніс ніяких 
сюрпризів: його з однаковим показником  
у 6 відповідей завершили «традиційні» ліде-

ри в студентській категорії – «Древние греки»  
(СА-19-маг і КН-19маг ДДМА) і «Еволюція» 
(СМ-16-1 ДДМА), на третій позиції – «Про-
грамісти» (КН-18 ДДМА). Другий тур уже 
вніс деяку інтригу: між «Древними греками»  
і «Еволюцією» розташувалися старшоклас-
ники краматорського школи-ліцею № 8 
«Кактуси». Третій тур, з одного боку, довів пе-
ревагу досвіду («Древние греки» і «Еволюція» –  
по 7 відповідей), а з іншого – підніс сюрприз 
у вигляді 3-го місця «Лютиков» (7–9 класи  
школи-ліцею № 8)!

Олександр Мельников

НЕПЕРЕМОЖНА П’ЯТІРКА 
НАШИХ ШАХІСТІВ 

СПОРТ

9 грудня в Краматорську від-
крився регіональний форум «На-
ука. Бізнес. Інновації». До участі 
були запрошені представники 
облдержадміністрації, централь-
них органів виконавчої влади, 
керівництво області, науковці, 
провідні експерти у сфері інно-
вацій, представники міжнарод-
них організацій, бізнесу та гро-
мадських організацій регіону.

Нашу Академію на форумі 
представляли ректор Віктор 
Ковальов, проректор з науко-
вої роботи Михайло Турчанін, 
секретар ради молодих вчених 
Донецької області Олена Береж-
на, голова ради молодих вчених 
ДДМА Ольга Дзержинська.

Форум став інформацій-
ною платформою обговорен-
ня кадрового забезпечення  
та навчання цифрових навичок, 

зоною висвітлення успішних 
міжнародних, національних  
та регіональних інноваційних 
підходів до запуску муніципаль-

них smart-проєктів, простором 
спілкування з провідними роз-
робниками програмних про-

дуктів Smart City щодо їхнього 
практичного застосування, 
висвітлення питань надання 
онлайн-послуг.

У рамках форуму відбулася 
регіональна науково-практична 
конференція молодих вчених 

Science party. На конференції 
представниками ДДМА виступи-
ли д-р техн. наук, доцент Олена 
Бережна, канд. техн. наук, асис-
тент Ольга Дзержинська, канд. 
техн. наук, асистент Яна Анто-
ненко. Із звітом про роботу ради 
молодих вчених ДДМА виступи-
ла Ольга Дзержинська, доклад 
про наукове майбутнє установ 
Донецької області представила 
Олена Бережна.

Одночасно, з метою сприян-
ня реалізації наукових проєктів, 
створення та розвитку іннова-
ційних бізнесів, були розглянуті 
перспективи створення інду-
стріальних парків у регіоні та ви-
світлені можливості програм із 
фінансової підтримки інновацій-
ного розвитку, у тому числі Про-
грами ЄС «Горизонт 2020».

Власн. інф.

КОЛИ В УКРАЇНІ БУДУТЬ SMART CITY

«ЩО? ДЕ? КОЛИ? »: 
ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП МІЖНАРОДНОГО ТУРНІРУ

ТАЛАНОВИТА, СИЛЬНА, ЧАРІВНА
Под сенью муз



Поштові скриньки газети «Академія» знаходяться у всіх корпусах на стендах інформації  Телефон 41-81-20

№19 (365) 13 грудня  2019
Гран-прі на I Обласному фестивалі
дитячих і молодіжних ЗМІ. 2002 г.

Золота медаль на ІІ Всеукраїнському 
конкурсі ЗМІ «Вища школа 2008»4
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Богдан Логвіненко, оператор «Акаде-
мія ТV» 2011–2016 рр.: «Моя історія може 
здатися вам банальною, бо ще зі шкільних ро-
ків мені дуже подобалося все знімати та ство-
рювати відео й фільми, але я ніколи не мріяв 
працювати в ЗМІ. Коли прийшов час визна-
читися з професією, моєю мрією було піти на-
вчатися на телеоператора чи режисера, але 
реалізувати це виявилося не просто, тому, 
замирившись із цим, я вступив до Донбаської 
державної машино-
будівної академії, 
що в Краматорську.

І вже на першо-
му році навчання 
під час пар до нас 
прийшли представ-
ники медіа-групи 
«Академія» (тоді 
вона ще називалася 
редакцією газети 
«Академія») і запро-
шували до себе, хто 
бажав – міг до них 
приєднатися.

Друзі, що сиді-
ли поряд зі мною та дуже добре мене знали, 
сказали, що мені обов'язково треба туди піти.  
За характером я дуже сором'язливий, але все 
ж таки насмілився і пішов. Зустріли мене дуже 
добре, усі налетіли, почали знайомитися, і я 
зрозумів, що це не просто колектив, це сім'я.

Уже на другий день познайомився  
з Михайлом Бакузовим і дуже швидко зрозу-
мів, що ми з ним дуже схожі й маємо спільні 
цілі щодо розвитку редакції та телебачення  
в рамках Академії. Усе, що я вмів, коли прий-
шов, – це трохи знімати відео, але вже через 
декілька місяців колектив (кожен представ-
ник якого був багатофункціональний про-
фесіонал) навчив мене й писати короткі 
статті,  і працювати на радіо.

Як я вже казав, колектив редакції не про-

сто колеги – це сім'я, бо не дивлячись на те, 
що ми дуже багато часу працювали, – той не-
великий час, що залишався після пар, ми все 
одно проводили разом: спілкувалися, постій-
но виходили на природу, фотографувалися  
й просто дуже цікаво проводили час.

Усі найцікавіші історії пов’язані з фес-
тивалем «Жми на RECord», це час, коли ми 
працювали цілодобово пліч-о-пліч. І там  
не було різниці, чи ти оператор, чи ти редак-

тор, працювали 
швидко, допома-
гаючи один од-
ному, було навіть 
таке, що спали 
стоячи і всього 
декілька годин.

Після закін-
чення Академії, 
за розподілом я 
пішов працюва-
ти в ІТ-компанію, 
але вже через два 
роки повернувся 
у свою улюблену 
галузь – теле-

бачення. Робота в редакції навчила мене 
комунікувати з різними людьми – це дуже 
важлива риса, яка допомагає мені й сьогодні. 
Також робота в редакції навчила швидкому 
та нестандартному мисленню й прийняттю 
рішень.

Нинішньому колективу хотілось би по-
бажати також бути сім’єю, у цій нелегкій праці 
неможливо працювати без підтримки та на-
тхнення, яке створює навколишнє середови-
ще, у якому ти працюєш. Друге – бажаю вам 
ніколи не забувати одне одного, у житті все 
дуже швидко змінюється, і кожен з вас уже 
через декілька років може обійматиме високі 
посади, а хтось – ні, тому не забувайте та під-
тримуйте одне одного: і сьогодні, і в майбут-
ньому».

Аліна Ященко, кореспон-
дент і випусковий редактор 
газети, радіо- й телеведуча 
медіа-групи «Академія» 2010– 
2015 рр.: «До редакції я не при-
йшла, мене привели. Саме так, 
не за руку чи ногу, ні, а просто  
на екскурсію. Головний редактор 
медіа-групи Вячеслав Медведєв 
побачив, як я виступала на зустрі-
чі першого та п’ятого курсів і за-
просив до редакції. Одразу мене 
зацікавила кімната радіомовлен-
ня. Мікрофони, навушники, зву-
коізоляція. У ній провела не один 
ефір. Пам’ятаю останній рік сво-
го навчання – 2015-й, я першою 
розпочала вести ефіри україн-
ською. У подальшому цей досвід  
знадобився.

Моя кар’єра журналістки роз-
почалася в медіа-групі. Навіть 
пам’ятаю своє перше редакційне 
завдання. Я поїхала до дитячого 
будинку «Антошка» разом зі сту-
дентами із самоуправління. Вони 
для малечі підготували подарун-

ки, розваги та невеличку виста-
ву. Щось на піратську тематику, 
вдягнені були відповідно. Хлопці 
з пов’язкою на оці та в тільняшці, 
дівчата – у пишних сукнях. Тоді 
й вийшла моя стаття під назвою 
«Йо-хо-хо та пляшка коли».

З редакційних залишило-
ся безліч приємних спогадів. 
Пам’ятаю наші тематичні вечірки 
на свята. Кльовий колектив. Саме 
завдяки цим людям у мене були 
насичені студентські роки. Співп-
раця з військовими. Відпочинок  
на озері, на природі.

Редакція зіграла в моєму житті 
велику роль, вона визначила мою 
подальшу долю. Наразі я працюю 
на Суспільному телебаченні. По-
чинала з кореспондентки, потім 
стала ведучою новин та за суміс-
ництвом випусковим редактором.

Також робота в редакції ба-
гато чому мене навчила. Саме тут  

я навчилася працювати на резуль-
тат, бути сміливою, не боятися пу-
блічності й ставити питання. Тут 
відбулося моє знайомство з осно-
вами журналістики та базовими 
навичками обробки аудіо, а також 
монтажу відео. А ще в редакції 
мені показали комбінацію клавіш 
«Сtrl C – Ctrl V». У наш час її зна-
ють усі, але тоді для мене це було  
відкриттям.

А тепер хочу звернутися до ко-
лективу медіа-групи, до тих людей, 
хто знаходить час на творчість 
серед навчальних буднів. Ви вже 
маєте те, про що більша частина 
студентів і мріяти не може. Це су-
перові та насичені подіями будні. 
Ви завжди про все дізнаєтеся пер-
шими. Розробляєте макет газети, 
створюєте те, що потім читають 
усі, ваші голоси лунають по всіх ко-
ридорах ДДМА. Тому, бажаю лише 
одного – зберегти це».

Ще в шкільні роки я захопився 
журналістикою. Ну, як журналістикою 
– робили шкільну газету, а я займався
«версткою». Чому в лапках? Тому що
без сліз на такий «дизайн» не можна
було дивитися. Але сталося найголо-
вніше – я почав займатися дизайном.

Пройшов рік, настали буремні 
студентські часи, і на першій зустрічі  
з деканом (у всіх перваків настає та-
кий момент) я познайомився з «ре-
дакційними» – веселими та щирими 
людьми, які щось там розповідали 
про редакцію, газету, радіо та телеба-
чення. А ще роздавали газету. ГАЗЕТУ!  
Це була справжня газета, велика, із ці-
кавими фотографіями та не менш ціка-
вими статтями й корисними порадами. 
Ця газета кардинально відрізнялася 
від того, що я робив у школі. Я зрозумів 
– треба йти до редакції.

Набравшись сміливості, узявши
для підтримки декількох одногрупни-
ків, я вирушив до кабінету 1411. Справ-
жні магічні числа, за якими можна зна-
йти цілий світ медійника-аматора.

Зайшовши до кабінету, я побачив, 
що це не зовсім «кабінет». Шум голо-
сів, зосереджена робота більш ніж де-
сятка людей (як студентів, так і більш 
старших). Та творча обстановка скла-
ла враження, що цей кабінет схожий 
на домівку креативних особистостей. 
Звісно, пройшов ще деякий час, перш 
ніж я зміг назвати це місце своєю твор-
чою домівкою. Але початок був покла-
дений – я прийшов у Редакцію. 

Спочатку я займався версткою га-
зети. Звісно, я вмів мало, і треба було 
вчитися – дивитися, як роблять інші, 
експериментувати, вислуховувати 
критику, висловлювати свою думку й 
слухати думки інших. Перша моя ви-
конана для газети робота – маленький 

банер для оголошення про КВК (газета 
«Академія» № 13(226) від 28 жовтня 
2011 р.). Я витратив на нього приблиз-
но годину. Зараз здається, що ту саму 
роботу я зроблю за 5–7 хвилин.

Ще через кілька випусків я почав 
займатися версткою. Я розташував 
декілька статей (текст статті, заго-
ловок, фото та графічні матеріали),  
це мені теж здавалося дуже складним. 
Але, у той самий час, дуже цікавим. Ще 
через пару місяців я зверстав випуск 
повністю сам. І було б нечесно сказати, 
що все я зробив сам, – мені допомагав 

попередній верстальник, випусковий 
редактор та редактор газети. Без них я 
не зробив би жодної сторінки.

Черговою віхою в моєму «медій-
ному вихованні» стало радіо. Редактор 
цього напрямку підійшов до мене і 
сказав: «Ти будеш оператором!», а піс-
ля цього голосно розсміявся. Мені теж 
стало смішно (взагалі сміятися в редак-
ції – нормально, це роблять там часто), 
і я вирішив спробувати.

Думаю, у читача, який ще жодно-
го разу не бував у редакції, виникло 
питання – а як проходить навчання  
в редакції? Отож, розповідаю, як є.

Спочатку повинно з’явитися ба-
жання. Це може бути бажання як лю-

дини, яка хоче навчитися, так і люди-
ни, якій потрібно, щоби певний член 
редакції робив корисну справу. Звісно, 
бажано перше. Людина починає ціка-
витися якимось напрямком. Напри-
клад, робота звукооператора на радіо.

Для початку «учень» дивиться, 
як роблять інші. Які кнопки у програ-
мах натискають, до яких результатів 
це призводить. Якщо з’являються 
питання – це чудово! Це означає,  
що намітився прогрес. Згодом, коли 
редактор бачить, що «учень» вже щось 
уміє, – призначаються прості задачі.  
А ще через кілька добре виконаних 
задач – повноцінна робота. У випадку 
звукооператора – запис ефіру на радіо 
та оформлення плей-листа на наступ-
ний день. Перші ефіри завжди складні, 
але зі свого досвіду скажу, що через 
3–4 ефіри все стає простим і робиться 
автоматично. Головне – це те, що ти 
отримуєш досвід. Безкоштовно. «Без 
реєстрації та СМС» :) Розібравшись  
із навчанням у редакції, вирушаємо 
далі.

Наступною віхою мого «медіа-ви-
ховання» стала фотографія. Уперше 
потримавши в руках професійну ка-
меру з крутим об’єктивом, я зрозумів –  
я ХОЧУ таке й собі. Через кілька місяців 
у мене з’явилася дзеркальна цифрова 
камера. Для мене відкрився цілий світ 
репортажної та художньої фотографії. 
Дуже показово, що в перші місяці до-
свіду роботи як репортера-фотогра-
фа на типовому заході я робив 200– 
300 фотографій, з яких нормальних 
було 20–30. Через 3–4 роки на таких 
же заходах я вже робив 30–40 фото-
графій, з яких також 20–30 було нор-
мальних. Прогрес, чи не так?

Ішли роки, і редакція дала мені 
можливість побути не тільки вер-

стальником, звукооператором та фо-
тографом. Вийшло також обіймати 
посади редактора радіо, відео-опера-
тора та кореспондента. Після навчання  
в ДДМА я залишився працювати в Ака-
демії, адже покинути цей колектив – 
дуже складно.

У читача знову можуть виникну-
ти питання – а скільки часу я провів  
у редакції? Якщо рахувати з першо-
го відвідування, а це приблизно жов-
тень 2011 року – 7 років. У листопаді  
2018 року я вже працював на обласно-
му телеканалі й став для редакції ви-
пускником та старим другом.

Дійсно, безцінний досвід, який я 
отримав у редакції, неможливо повніс-
тю описати в цій статті. Це потрібно 
пережити самому. Ким би я був, якщо 
не пішов до редакції? Можу з усією щи-
рістю сказати, що на цьому етапі мого 
життєвого шляху я не можу уявити ін-
шого життя.

Що хочеться побажати членам 
редакції (діючим, майбутнім)? Не втра-
чайте креатив та бажання розвивати-
ся. Золоті роки студентства дають вам 

карт-бланш на необмежений розви-
ток. Експериментуйте, творіть та насо-
лоджуйтеся кожним днем. Якщо мож-
ливо – викладайтеся на повну. Через 
декілька років ви відчуєте свій прогрес 
та зможете застосовувати його в про-
фесійній діяльності. Адже найкраща 
робота – це хобі, за яке ще й платять!

Те, що редакція медіа-групи «Ака-
демія» відзначає 20-річний ювілей, 
– знакова подія. Діючі члени редакції,
випускники та особисто я – приклад
того, що вся зроблена робота мала
користь не тільки для Академії, а й для
міста, області, країни, а можливо – і ці-
лого світу. 20 років – це одночасно ба-
гато й дуже мало. За ці роки зроблена
величезна робота. Але в майбутньому
можливо ще більше. Адже чим більше
випускників – тим більше крутих про-
фесіоналів працюють і прославляють
редакцію.

З Днем народження, дорога та рід-
на редакціє!

Максим Пономарьов
випускник медіа-групи «Академія» 

ЯК РЕДАКЦІЯ ЗМІНЮЄ ДОЛІ

ТВОРЧИЙ ШЛЯХ, ЯКИЙ ЗРОБИВ МЕНЕ ОСОБИСТІСТЮ

За 20 років роботи редакції (а згодом і медіа-групи) «Академія» випустилося чимало талановитих журналістів, 
які, мабуть, і не уявляли, що саме редакція може змінити їхню долю. Не дивлячись на те, що випускники медіа-групи 
за фактом мають узагалі іншу освіту, далеку від творчості й журналістики, це ніяк не завадило їм пов’язати своє 
життя з улюбленою справою, а навіть і допомогло стати ще кращими спеціалістами у сфері ЗМІ. І сьогодні деякі  
з випускників поділилися розповіддю про те, як редакція повернула їхнє життя в інше русло.
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Він народився після визво-
лення Краматорська від росій-
ських загарбників і місцевих 
бандитів. Нагадаю обстановку 
того періоду. Добровольчі ба-
тальйони і Збройні сили України 
відігнали російських терористів 
на чолі з ватажком Гіркиним і 
місцевих бандитів зі Слов’янська 
в Донецьк. Але в Краматорську 
залишилося багато колабора-
ціоністів, які сподівалися на по-
вернення Гіркина з російськими 
військами, що на той час було 
досить імовірним. Вони вели 
пропаганду «русского мира», 
погрожували патріотам і воро-
же ставилися до українських 
військових. Слід зазначити, що 
постійно з’являлися чутки про 
черговий наступ так званих 
«ополченців», який планувався 
на означену дату.

Невеликий освітній від-
ступ. Термін «ополченець» я 
свідомо використав у статті 
в цьому місці, щоб звернути 
увагу на політологічну помил-
ку при його використанні на-
віть досвідченими журналіс-
тами. Згідно з тлумаченням: 
ополчення (також – народне 
ополчення) – допоміжне вій-
сько, створюване в надзви-
чайних умовах військового 
часу з добровольців (цивільно-
го населення), здатних три-
мати зброю, але звільнених 
від дійсної військової служби. 
Тобто допоміжне військо для 
допомоги збройним силам дер-
жави. Люди, які воюють про-
ти Збройних сил України, не 
можуть називатися ополчен-
цями. Юридично й політично 
правильно їх називати бан-
дитським угрупованням, або 
незаконним збройним угрупу-
ванням.

Не можна вважати, що про-
єкт «Studio Наш дом» народився 

водночас. Йому передували со-
ціальні, політичні й освітні фак-
тори того часу.

У вересні 2014 року розпо-
чався новий робочий рік у ре-
дакції медіа-групи «Академія». 

У тому році докорінно змінився 
контент усіх ЗМІ Академії. Крім 
матеріалів про ДДМА і загальних 
молодіжних матеріалів, у газеті 
й на радіо з’явилися статті й пе-
редачі, пов’язані з АТО. У редак-
ції ми звернули увагу на те, що 
люди, які пережили обстріли, 
евакуації, приниження під ду-
лами бандитських автоматів та 
поневіряння далеко від рідного 
дому, куди їх закинула війна, на-
магаються скинути стрес розмо-
вами про пережите. Викладачі  
й студенти розповідали нам ба-
гато історій про те, як вони пе-
режили війну, окупацію і, навіть, 
полон. Тому в газеті ми публіку-
вали багато історій від студентів  
і викладачів, а також статей па-
тріотичного характеру.

Необхідно було також про-
тидіяти сепаратистським на-
строям і інформаційно підтриму-
вати патріотів, на яких потужно 
тиснули колабораціоністи, які 
дуже «розпоясалися» у той час.  

Їм не подобалися деякі статті  
в газеті, про що вони вислов-
лювалися у безапеляційній, іс-
теричній формі. Редакція ще 
ніколи не зустрічалася з питан-
нями інформаційної протидії 
агресивним проявам у суспіль-
стві. Наявний у нас досвід проти-
дії дрібним нападкам на ДДМА,  
а також досвід з PR-технологій 
був, але це далеко від інформа-
ційних війн. Цьому довелось 
навчатися. Редакція налагоджу-
вала зв’язки з патріотичними ор-
ганізаціями міста й військовими.

Досить дієвою для створен-
ня проєкту «Studio Наш дом» 
була зустріч, яка відбулася під 
час тренінгу з інформаційної 
безпеки фахівцями «Української 
миротворчої школи». Тоді ми 
познайомилися з дуже цікавими 
людьми – фахівцями своєї спра-
ви, інтелектуалами, патріотами 
України, які стали в ар’єргарді 
боротьби за уми людей на Схо-
ді України, – Наталкою Зубар  
та її командою. Тоді ж ми позна-
йомилися з підполковником ЗСУ, 
доцентом Житомирського вій-
ськового інституту Іваном Канкі-
ним і його групою. Із цими людь-
ми ми взаємодіємо всі ці роки.

Обговорюючи з військовими 
інформаційну протидію агресо-
ру, поступово ми прийшли до 
ідеї створення спільного цивіль-
ного й військового відеоканалу, 
який би відтворював правду  
і ставив на місце мозок зомбо-
ваних жителів Донбасу. Крім 
того, місцевій пресі, місцевим 

журналістам, які живуть поряд,  
на Донбасі люди довіряють біль-
ше, ніж центральній пресі. Посту-
пово оформилася мета й завдан-
ня проекту. Це:

• надання психологічної під-
тримки проукраїнсько-налашто-

ваним верствам населення;
• об’єднання патріотично-

налаштованих представників 
різних соціальних груп для ефек-
тивної співпраці;

• переконання нейтрально-
налаштованих громадян у недо-
цільності підтримання ідей сепа-
ратизму й «русского мира»;

• покращення іміджу військо-
вослужбовців ЗСУ серед місце-
вого населення.

Необхідно зазначити, що на-
укова робота Івана Канкіна була 
у сфері інформаційної безпеки, 
і це дуже знадобилося при фор-

муванні концепції «Studio Наш 
дом». Це був канал з більшістю 
соціальних відеороликів про 
захист нашої країни, про життя 
в «сірій зоні», про боротьбу па-
тріотичних сил Донбасу за по-
вернення Сходу України з імли 

«русского мира». Незабаром 
була узгоджена назва проєкту.  
Як відомо, пропаганда РФ на-
магалася представити, що Дон-
бас не є історичною територією 
України. На цей фейк Росія ви-
трачала великі ресурси і навіть 
досягла деяких результатів. Лег-
ковірні люди, які погано знають 
історію, повірили цьому. Тому ми 
взяли назву, яка підкреслює єд-
ність усієї України, а саме «НАШ 
ДОМ». На той час у відеопродук-
ції ми користувалися російською 
мовою. (Приносимо вибачення, 
але назви відеороликів також бу-
дуть російською, як це записано 
на каналі.)

На початку створення сту-
дії були задіяні представники  
з різних громадських організа-
цій міста, які добре допомогли 
нам у період її становлення.

19 квітня 2015 року вийшов 
перший інформаційний випуск. 
У ньому ведуча новин Аліна 
Ященко підкреслила: «Мы начи-
наем проект «Студия Наш дом». 
Проект для тех, кто действитель-
но хочет знать и кого волнует, 
что действительно происходит 
в Донецкой и Луганской облас-
тях… О чем тяжело говорить,  
но невозможно промолчать».

Ведучими перших новинних 
програм були Аліна Ященко, Рус-

лан Герасімов і Сергій Гончаров. 
Треба зазначити, що Аліна й сьо-
годні веде новини, але вже на об-
ласному телебаченні.

Нагадаємо, що відеоро-
лики, які будуть згадуватися  
статті, можна подивитися 
на каналі «Studio Наш дом»,  
що загружається з головної 
сторінки сайту ДДМА.

Ми їздили з різними підроз-
ділами ЗСУ в сіру зону і на лінію 
розмежування для знімання 
сюжетів про події на фронті. Як 
правило, оператором був Вячес-
лав Медведєв, а ведучім Сергій 
Гончаров, які мали акредитацію 
в зону АТО. Згодом була вста-
новлена структура випусків. Ми 
зменшили кількість новинних 
програм і зорієнтувалися тільки 
на висвітлення брифінгів коман-
дування АТО, на які мало звер-
тали увагу центральні канали.  
І збільшили кількість соціальних 
роликів. Брифінги командування 
АТО були досить інформативни-
ми, тому що офіцери приносили 
на них беззаперечні докази ро-
сійської агресії. А саме: російську 
зброю, безпілотники, консерви 
й навіть російські сірники. У ті 
роки світовій спільноті необхід-
но було довести, що це не грома-
дянська війна, а агресія Росії.

Перший відеоролик – «Ру-
беж» – про мужність захисників 
України ми створили після по-
їздки в батальйон, який вийшов 
із Дебальцевого.

Досить плідна робота була 
з групою офіцерів Служби без-
пеки, які впроваджували про-
єкт «На тебе чекають вдома». 
Проєкт передбачав допомогу в 
реінтеграції в наше суспільство 
бойовиків, які розкаялися, не 
брали участі у вбивствах, поки-
нули НЗФ і хочуть повернутися 
додому. Протягом кількох років 
ми знімали різні відеоролики 
про повернення в лоно України 

громадян, що «заблукали». Пер-
ший ролик називався «Сынок, 
вернись домой!». За цей час у нас 
було багато пригод. Одна з них 
навіть увійшла в детективний ві-
деоролик: «Еще одна спасенная 
душа».

Нас уже добре знали в си-
лових органах, тому коли зна-
добилося створити фільм про 
знищення ДРГ «Русичі», яка скла-
далася переважно з представ-
ників російських фашистських 
організацій, то вибір упав на 
нас. Тут важливо було підкрес-
лити нахабне втручання Росії  
в справи України і використання 
відверто фашистських, людино-
ненависних російських організа-
цій у війні на Сході України. Цей 
фільм, що дістав назву «Вороны», 
був записаний українською, ро-
сійською і англійською мовами. 
До українського варіанту прев’ю 
надав голова СБУ Василь Грицак. 
Демонстрація фільму відбулася 
на одному з європейських фо-
румів для лідерів країн, де він 
викликав великий інтерес. Адже 
в 2015 році світовій спільноті ще 
потрібно було доводити, що на 
Донбасі відбувається російська 
агресія. Потім фільм демонстру-
вався на «П’ятому каналі» і кана-
лі ICTV, в Інтернеті, на сайті СБУ. 
Тільки за перші два дні фільм 
набрав 450 тис. переглядів.  
За попередньою домовленіс-
тю, на нашому каналі фільм був 
поставлений набагато пізніше, 
тому й переглядів було менше. 
Але найголовніше те, що редак-
ція виконала важливу справу  
у війні з Росією.

Крім висвітлення подій, ре-
дакція виконує і комунікативну 
складову. Підрозділ цивільно-
військового співробітництва 
ЗСУ багато разів організовував 
зустріч різних гостей з редакці-
єю для отримання об’єктивної ін-
формації про Схід України. Тільки 
за 2019 рік ми провели зустрічі  
з представниками Данії, Молдо-
ви, країн Прибалтики, США.

Наші кореспонденти робили 
репортажі з патріотичних захо-
дів із різних міст Донецької і Лу-
ганської областей. Висвітлювали 

події життя людей на Сході Укра-
їни. У двох відеороликах, «Сили 
добра» і «Дорогами Донбасса», 
відтворені події, які висвітлюва-
ли наші знімальні групи. Різно-
маніття подій, заходи, зустрічі, 
інтерв’ю – все відображене  
на каналі, який працює вже п’ять 
років.

Вячеслав Медведєв

Іван Канкін, підполковник 
ЗСУ, доцент Житомирського 
військового інституту:

«Моє знайомство з медіа-
групою відбулося в лютому 
2015 року під час конференції  
в ДДМА з інформаційної без-
пеки, яку організувала гро-
мадська організація «Укра-

їнська миротворча школа».
Разом з медіа-групою 

створили «Studio Наш дом»  
на противагу проросійським 
телеканалам, що поширювали 
неправдиву інформацію на оку-
пованих територіях. Пішла плід-
на робота, виїзди, нові проєкти.

Досвід роботи з молоддю  

й завзяття, з яким працював 
колектив нашої студії, спонукав 
створити подібний проект у Жи-
томирі. На жаль, це не вийшло,  
з певних причин. Основна з них 
– те, що представники медіа-
групи «Академія», які працю-
вали в студії, «горіли» цим про-
ектом із метою, щоби «руський
мир» не повернувся до Крама-
торська, а студенти Житомира
не відчували подібної мотива-
ції, а були налаштовані більше 
на заробіток. 

Оскільки медіа-група «Ака-
демія» цього року святкує 
ювілей, то не можна залишити 
колектив без привітання. Отож, 
хочеться побажати наступне: 
залишайтеся такими, як ви є – 
енергійними, завзятими, вина-
хідливими! 

Не бійтеся створювати 
грандіозні проекти, розвивай-
теся далі й шукайте можливос-
ті з оновлення матеріальної  
складової».

20 РОКІВ НАТХНЕННОЇ РОБОТИ
17 грудня газета «Академія» святкує 20 років заснування. Саме тому ми запустили цикл матеріалів про себе й свою 

роботу. Власне кажучи, за 20 років редакція «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 ці напрямки редакції. 

У газеті «Академія» № 16 (362) ми трохи згадали про деякі проєкти, котрі започатковувала й здійснила редакція. Слід 
зазначити, що всі проєкти, які вона ініціювала за 20 років, були вдалими й закінчувалися досить результативно.

Сьогодні ми розповімо вам про проєкт, який іде вже п’ятий рік і в якому задіяні не тільки інтелектуальні ресурси 
Академії і міста, а й багато людей, які живуть у різних кінцях України. Це проект «Studio Наш дом». 

Робота на «передку» у Торецьку

На «передку» тільки бігом. Дебальцівський напрямок. 
Сергій Гончаров, Вячеслав Медведєв, комбат, 

заступник командуючого

Російська «тушенка». 
Не для продажу в магазинах 
Росії. Показав заступник 
командуючого АТО

Реклама на «Гаївках»

Підготовка до брифінгу

Біля Світлодарська
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«ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Ответы на вопросы из про-
шлого номера.

Вопрос 1. Один из эпизодов 
программы «Галилео» ведущий про-
вел в окружении неких предметов. 
Наличие этих предметов в студии 
он объяснил так: «Нет, я не устро-
ился работать в парк отдыха, про-
сто меня пригласили озвучивать 
мультфильм». Назовите упомянутые 
предметы.

Ответ: воздушные шарики (ша-
рики с гелием).

Комментарий: мультяшные ге-
рои часто говорят писклявыми голо-
сами, которые можно имитировать, 
вдыхая гелий. Название передачи 
может служить призрачной фонети-
ческой подсказкой.

Автор: Елизавета Овдеенко,  
Москва.

Вопрос 2. В интервью журналу 
Time создатель Hello Kitty объясня-
ет, что из-за отсутствия у персонажа 
мышки грустному она кажется груст-
ной, а веселому веселой. Какое сло-
во мы заменили мышкой?

Ответ: рот.
Комментарий: создатель Китти 

говорит, что лишила ее рта, чтобы 
каждый зритель мог проецировать 
на персонажа собственные эмо-
ции. По-английски mouse (мышка)  
и mouth (рот) произносятся почти 
одинаково.

Автор: Павел Ершов, Санкт-
Петербург.

Вопрос 3. В средние века ЕГО ре-
гулярно меняли, так как ОН служил 
своего рода программкой или афи-
шей. Назовите ЕГО одним словом.

Ответ: занавес.
Комментарий: занавес созда-

вался под конкретную постановку  
и запечатлевал сцены из предстоя-
щего представления, заранее готовя 
публику.

Автор: Павел Ершов, Санкт-
Петербург.

Как мы уже сообщали, в нача-
ле ноября в ДГМА состоялся фе-
стиваль «Кубок Академии-2019»,  
в рамках которого были оты-
граны вопросы третьего этапа 
международного молодежного 
чемпионата по игре «Что? Где? 
Когда?» под названием «Школь-
ный Синхрон-Lite. Выпуск 3.3 – 
Лига старта. Эпизод IX». Пред-
лагаю вашему вниманию три 
вопроса первого тура с этого 
соревнования – самый простой, 
средней сложности и самый  
сложный.

Вопрос 1. (ответили почти все 
команды). В романе Артура Кларка 
рассказывается о храме на острове 
в Индийском океане, огромный ко-
локол в котором должен сам подать 
голос в час бедствия – и однажды это 
действительно случилось. Ответь-
те двукоренным словом – во время 
чего?

Вопрос 2. (ответила ровно по-
ловина команд). В Главной лиге 
бейсбола есть правила даже для не 
самых обычных ситуаций. Так, игрок, 
желающий СДЕЛАТЬ ЭТО в течение 
сезона, должен выкупить все свои 
майки из официального магазина 
команды. Что мы заменили словами  
СДЕЛАТЬ ЭТО?

Вопрос 3. (не ответил никто). 
Обсерватория Тихо Браге распола-
галась на балтийском острове Вен. 
Однако ученому пришлось перене-
сти оттуда часть приборов, так как 
оказалось, что ОН ухудшает точность 
измерений. Какой ОН фигурирует  
в традиционном пожелании?

Александр Мельников,
президент Клуба 

интеллектуальных игр ДГМА

ВІЙНА І МИР

«Погодка на опорнику (опорний 
пункт дислокації. – Ред.) видалася 
паскудна. Намітало сніг. Уже через 
кілька діб я втечу з передку й осяду 
на КСП (командний спостереж-
ний пункт. – Ред.). Бо по таким 
снігам не паваївать. А сидіть  
і мерзнуть, вдивляючись у білі 
телевізори амбразур, я якось 
манав. Вже старий і лінивий.

Але до ісхода ше лишався 
час. Я пирився в теплоприціл 
у надії шось побачить. Поруч 
замерзав мій другий номер. 
Функцію корегування й спо-
стереження він не виконував, 
а забезпечував головне – ду-
шевну розмову, шоб веселіше 
чергувалося.

Тєплак (тепловізор. – Ред.) 
показував унилий сірий пей-
заж. Поле. Холодне і, здавалося б, 
мертве поле в тєплак просто пашіло 
життям. Три зайці, одна лисиця й со-
бака гралися в козаки-розбійники. 
Хтось ховався, хтось – шукав.

Здоровезний, сатанинсько-
го розміру заєць ледь не заробив 
постріл у свою сторону. Але я п’ять 

хвилин пирився на його тепло, доки 
зрозумів, що то зайчик-побігайчик,  
а не недоумок із військовим квитком 
армії нєдоросії.

Сєпар після позавчорашнього ла-
зити одказувався. І я дарма мерзнув 
вже другий час.

Другий номер стояв і трусився.
Пиритись в амбразурки тре-

ба з умом. Роблячи собі карєматік 
на приціл, що закриває тепло тво-
го обличчя. Ще краще – бронещит, 

щоб убезпечити себе від любителів 
шпулькати по амбразурах just for fun. 
Але якщо ви досить далеко, сєпар 
не дуже нервовий та і якось байду-

же, то можна закриватися 
карєматіком чи якимось 
іншим бронєодєялком.

– Чупік, пішли в бліндаж
грітись! Холодно!

– Рано ше!
Я пирився в тєплак. Пра-

ве око вже плакало від снігу 
й вилазило од біло-чорної 
картинки прибора. Дідько, як 
же ж ті нещасні снайпери пи-
ряться в нього годинами???

Вітер час од часу надував 
стільки снігу, що доводилося 
відступатись і спеціяльною 
ганчіркою витирати об'єктив 
від цієї білої гидоти. Рятувало, 

шо прибор показував час. Можна зна-
ти, скільки висидів. Ше б кіно крутив  
в маленькому віконці...

Далі по курсу, у селі, самотньо 
тепліла хатка. У ній біля ледь-ледь 
жевріючої буржуйки грілися мудаки 
(сепаратисти. – Ред.). Носу не показу-
вали, або показувались, але обереж-

но. Стріляти по ночах (принаймні ча-
сто) ми їх із ДШК (кулемет Дєгтярьова 
– Шпагіна крупнокаліберний – 
12,7 мм. –  Ред.) одучили. А от з тєплака 
ще не тіранили. Але сєпар не вилазив. 
Падла.

– Чупік, у таку погоду тільки сла-
бий вошкатися буде. Забий, братан!

– А вдруг. Позавчора ж лазили!
– То бухий довбодятел був,  

а сьогодні він тверезий. Не полізе.
– О! Тєпло!
Раптом щось з'явилося. Перевів

ружжо. Дистанція, вітер. Ітаааак.
Тепла пляма вошкалась. Чи то 

голова, чи то заєць. Певно голова. 
Ждем тушку і стріляєм. Обережно 
вошкається, сука. Опитний. Нічо, нічо. 
Я тебе бачу, а ти мене ні.

Голова попливла вліво й полізла 
на чотирьох лапах. Заєць. Знову.

– То заєць на нас ліз.
– Чупік, ти погоду бачив? По такій

погоді на нас лізти будуть лише білі 
ходоки, а ти їх в тєплак не побачиш.  
І пульой не уб'єш.

– А з ДШК МДЗшками (кулі 
миттєвої дії запалення, калібр –  
12,7 мм. – Ред.)?

– Трасєрами (трасер – куля,  
яка в польоті залишає світловий слід 
для корегування. – Ред.) луччє палить.

– Згоден. Знімаємся. Уже аж око
сіпається.

Увесь у снігу, я побрів у бліндажик. 
Пора спати.

Далі буде».
Рубрику веде Іван Петренко

Халява – предмет жадання  
й поклоніння будь-якого студента. 
Саме слово має великий сакраль-
ний сенс, і практикується понад  
900 ритуалів для виклику цього прим-
хливого явища.

Найвідоміший із них, що отри-
мав найбільше поширення в сту-
дентському середовищі, виглядає 
наступним чином: треба в ніч перед 
іспитом, рівно о 12 годині визирну-
ти у відчинену кватирку й вимовити 
три рази нехитру фразу: «Халяво, 
прийди!» При цьому в руках слід 
тримати заліковку, розгорнуту на 
тій сторінці, де на іспиті повинен 
буде розписатися викладач. Після 
виголошення заклинання треба об-
мотати заліковку нитками, засунути 
в поліетиленовий пакет і покласти 
на ніч до морозильної камери. До 
іспиту відкривати заліковку ніхто 
не повинен – халява може вилетіти. 
Наступного дня, збираючись на 
іспит, заліковку потрібно покласти 
в праву кишеню. У ліву кишеню за-
сунути ножиці і зі спокійною душею 
відправлятися на іспит. Зайшовши в 
аудиторію, де проходить іспит, слід 
ножицями розрізати нитки, якими 
обмотана залікова книжка, і розкри-
ти її на потрібній сторінці тільки в 
присутності викладача. Звісно, із ча-
сом цей ритуал зазнав змін, і зараз 
достатньо лише прокричати «Халяво, 
прийди!» із заліковкою опівночі.

Наступна група ритуалів 
стосується поведінки студента 
в аудиторії, де проходить іспит. 
Уважається, що білет потрібно тяг-

нути правою рукою, якщо зайшов в 
аудиторію з правої ноги, і, відповідно, 
навпаки – якщо зайшов із лівої ноги, 
то й білет тягни лівою рукою. Деякі 
вважають, що й вставати вранці пе-
ред іспитом з ліжка потрібно теж із 
відповідної ноги. Багато студентів 
вибирають екзаменаційний білет за 
допомогою своєї улюбленої лічилки, 
уважаючи, що це допоможе їм витяг-
нути щасливий білет, який вони зна-
ють досконально.

Також, міцно вкоренилася в сту-
дентському середовищі традиція не 
митися перед іспитом. Мити голову 
напередодні іспиту не можна – все, 
що знав, забудеш (усе буде навпаки 
– під час іспиту будеш думати тільки
про те, що в тебе брудне волосся).
Прикмета для юнаків – не голитися
перед іспитом. Допомагає: викладач,
швидше за все, подумає, що ти так
вчився, що й поголитися ніколи. Але
якщо з тебе не вивітрився запах алко-
голю, то тоді реакція буде зворотною.

Уважається, якщо сфотографу-
вати свій білет для подальшого ви-
кладання в мережу, то Халява вас не 
залишить. Однак ви можете отрима-
ти близько 100 цілющих прочуханів  
від викладача.

Ще один забобон: у ніч перед 
іспитом покласти під подушку 
всі лекції з предмету, що здаєш. 
Передбачається, що під час сну 
знання перейдуть у мозок, напев-
но, за допомогою дифузії. Важливо: 
лекції повинні бути у відкритому 
вигляді, інакше дифузія не прой-
де (насправді після цього лекції 

часто переходять у непридат-
ний стан, а знань не додається).

Ще вважається, що хороші вчин-
ки обов'язково тобі повернуться до-
бром. За день перед іспитом можна 
зробити купу корисних справ: пода-

ти жебракам, перевести всіх бабусь 
через дорогу, зробити прибирання 
в квартирі, ласкаво поспілкуватися з 
батьками. Винагорода забезпечена, 
тільки не зрозуміло, як швидко. Ха-
ляву можна ще й задобрити: дорогою 
на іспит потрібно розкидати цукерки, 
причому і в ліву, і в праву від себе сто-
рони. Запасися кілограмом смачних 
цукерок.

Халява буває легальна. В одному 
університеті був викладач із теорії 

ймовірності. У нього була традиція: 
хто витягне білет № 13 – отримує залік 
автоматом. При цьому на перездачі 
тринадцятого квитка немає. В іншому 
університеті 13-й квиток дозволяв ви-
брати будь-які питання й відповідати 
вже на них. Є випадки й того, що сту-
дент, який витягнув 13-й білет, може 
витягнути інший білет ще раз, якщо пи-
тання в 13-му йому не сподобаються.

Є ще напівлегальна Халява, як 
правило, влаштовується самими ви-
кладачами (класика – вийти на 30 
хвилин, щоб дати списати у всіх і 
звідусіль, або форма іспиту у вигляді 
якогось тесту, з яким хіба що бовдур 
не впорається, або найчастіше – пря-

мо на іспиті дозволити використову-
вати весь матеріал, що є в студента,  
і навіть вийти в Інтернет).

P.S. Ви можете сподіватися на 
будь-які прояви удачі та чекати Халя-
ву, але все залежить саме від вас і ва-
ших знань. Сесія не так страшна, як ви 
гадаєте. Ви все зможете здати, якщо 
встигнете підготуватися та відпочити 
перед екзаменом.

Софія Павлова

ЙОЛКА. ЧАСТИНА ПЕРША

«ХАЛЯВО, ПРИЙДИ!»

«Свято наближається» з кожним днем. Хтось вже приготувався до Нового року, хтось вирішив спо-
чатку пережити сесію. Але сидіти в теплі та комфорті і, з горнятком кави, готуватися до іспитів 
це взагалі не біда. Шкода, що більшість студентів цього не розуміє. Для порівняння, давайте пере-
несемося на декілька десятків кілометрів південніше – на лінію фронту, та дізнаємося, як готуються  
до свят українські військовослужбовці. Своїми спогадами поділився доброволець ЗСУ із позивним «Чупік». 
Для максимальної атмосфери ми зберегли оригінальний стиль написання.

Уже прийшов грудень, а це означає, що починається сесія. Сесія – час студентам показати свої знання, 
щоб ними пишалися батьки, а викладачі усвідомили цінність своєї роботи. Час захоплюючого атракціону, 
коли студент бігає із заліковою книжкою в руках по всьому університету й шукає викладачів, а також  
в останній день (частіше ніч) перед іспитом намагається запам'ятати величезну кількість непотрібної, 
особисто йому, інформації.

До сесії готуються заздалегідь, зазвичай із самого початку семестру. Хоча для більшості  
це апокаліпсис, що раптово почався. Тож, аби цей апокаліпсис не позбавив вас святкового настрою,  
ми пропонуємо декілька найрозповсюдженіших способів притягнення халяви.


