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НАВЧАЛЬНИЙ РІК РОЗПОЧАТО!
Ми всі довго чекали завершення дистанційки та виходу
до Академії. Нарешті це сталося, і ми зможемо отримувати
ще більше знань, бачитися з друзями, заводити нові знайомства та розважатися.
А скільки новачків приєднається до нашої студентської
сім’ї! Перші дні в стінах ДДМА досить важкі, але дуже цікаві. Адже як можна забути ці пошуки аудиторії, знайомства

НАУКОВЦЮ АКАДЕМІЇ
ПРИСВОЄНО ПОЧЕСНЕ
ЗВАННЯ
Багато років віддав справі
навчання студентів і науковій
роботі декан факультету машинобудування Кассов Валерій
Дмитрович. Він пройшов шлях
від аспіранта до доктора наук,
професора, здобувши суттєві наукові досягнення в області зварювального виробництва.
За особисті трудові досягнення в науково-педагогічній
діяльності, бездоганну багаторічну сумлінну працю та особисті заслуги у справі підготовки висококваліфікованих спеціалістів,
розбудову Донбаської державної машинобудівної академії, вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі, за успіхи
в науковій та науково-педагогічній діяльності, науково-методичному забезпеченні вищої освіти,
визначенні перспектив та напрямів розвитку вищої освіти, організації та координації наукової,
науково-методичної та науково-

дослідної роботи і з нагоди Дня
Незалежності України Кассову
Валерію Дмитровичу Президентом України присвоєно почесне
звання «Заслужений діяч науки
і техніки України».

Увага! Зміни у розкладі дзвінків
Для підвищення епідемічної безпеки студентів
і забезпечення їхнього
проїзду в міському транспорті в ненавантажений
період доби заняття в Академії будуть починатися
о 9-й годині.
Новий розклад дзвінків
наступний:

Понеділок – четвер
1 пара: 9.00 – 10.25
2 пара: 10.45 – 12.10
3 пара: 12.45 – 14.10
4 пара: 14.30 – 15.55
5 пара: 16.05 – 17.30
П’ятниця
1 пара: 9.00 – 10.25
2 пара: 10.45 – 12.10
3 пара: 12.25 – 13.50
4 пара: 14.05 – 15.30

ЩОДО ІМЕННИХ СТИПЕНДІАТІВ ДДМА!
Відмінне навчання потребує
багато праці і, головне, бажання.
І так приємно, коли всі зусилля
винагороджуються. Окрім звичайних стипендій, старанних
студентів заохочують і іменними
стипендіями. За результатами
літньої сесії п’ятьом студентам
Академії рекомендовано призначення стипендії Президента
України, також студенти ДДМА
рекомендовані на отримання

стипендії Верховної Ради України і ПАТ НКМЗ. Приємно, що двоє
членів нашої редакції – Тетяна
Ройбул і Руфь Кравчук – серед
рекомендованих
президентських стипендіатів.
Представляємо рекомендованих студентів:
Стипендії Президента
України:
- Коноваленко Д. О. (СА-17-1);

- Шпит А. М. (КН-17-1);
- Ковальчук О. С. (ЕСА-18-1);
- Ройбул Т. С. (КН-17-1);
- Кравчук Р. В. (ЕП-17-1).
Стипендії Верховної Ради
України:
- Касьянюк А. С. (КН-18-1);
- Білинський В. Д. (КН-18-1);
- Копецький Я. Р. (КН-19-2м).

Стипендії ПАТ НКМЗ:
- Митрохина К. М.
(КМСІТ-19-1м);
- Гаркунов Д. М. (АВП-17-1);
- Чепеленко О. Ю.
(ОМТ-19-1м);
- Коршун В. В. (КДМ-19-1мн);
- Щербинін О. О. (ЕСА-19-1м);
- Форемний Д. Є. (ЕСА-18-1);
- Баштовий Є. В. (ЕСА-17-1);
- Бахтін І. Д. (ПТМ-18-1).

МОЗ ЗАТВЕРДИВ НОВИЙ COVID-ПРОТОКОЛ
ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

ВИКЛАДАЧКА АКАДЕМІЇ
ОЧОЛИЛА ОБЛАСНУ
МОЛОДІЖНУ РАДУ
17 липня відбулося засідання Донецької обласної молодіжної ради, на якому було обрано голову ради, заступника
голови та секретаря.

Початок занять в аудиторіях для всіх студентів Академії (бакалаврів і магістрів) денної і денної прискореної форм
навчання відбудеться 14 вересня.
Для студентів Академії заочної форми навчання
2–5-х курсів і для магістрів 2-го курсу заочної форми навчання настановна сесія почнеться із 7 вересня в аудиторіях
Академії.
Для студентів Академії заочної форми навчання
1-го курсу, 1-го прискореного і магістрів 1-го курсу заочної
форми навчання настановна сесія почнеться з 12 жовтня.
З 1 по 14 вересня відбудеться ліквідація заборгованостей літньої заліково-екзаменаційної сесії за розкладом
кафедр.

з викладачами, переплутані пари в розкладі?
Новий навчальний рік – це нові можливості. У першокурсників починається вже зовсім доросле життя, де вони
ладні самі обирати шлях у майбутнє. А вже «бувалі» студенти пробиваються через тернистий шлях навчання й стають
все ближчими до професії своєї мрії!

Головою ради стала Ольга
Дзержинська, канд. техн. наук,
голова ради молодих вчених
ДДМА, м. Краматорськ. Заступником голови обрано Сергія
Стельмащука, заступника голови ГО «Асоціація молоді НКМЗ»,
м. Краматорськ. Секретар ради
– Євгенія Васильєва, заступник
голови МО «Пласт – Національна скаутська організація України», м. Авдіївка.
У себе на сторінці у фейсбуці Ольга Дзержинська прокоментувала своє обрання: «Хочу
висловити слова подяки всім,
хто мене підтримав! Дякую!
Розвиток нашої області –
за молоддю! Тому наша команда буде робити все, щоб молодь
не залишала наш регіон у пошуках кращого, а вже перебувала
в кращому!»

Міністерством
охорони
здоров’я затверджений новий перелік протиепідемічних заходів у закладах освіти
на період карантину у зв'язку
з поширенням коронавірусної
хвороби (СОVID-19). Відповідну
постанову підписано головним
державним санітарним лікарем
Віктором Ляшко.
Згідно з документом, відповідальність за організацію та
виконання протиепідемічних
заходів покладається на засновників та керівників закладу
освіти, які мають забезпечити
щоденний контроль за виконанням заходів, проведення
відповідної
роз'яснювальної
роботи, розробку алгоритмів
дій на випадок надзвичайної
ситуації, недопущення до роботи персоналу, який потребує
самоізоляції, тощо.
Допуск до роботи персоналу закладів освіти здійснюватиметься за умови використання
засобів індивідуального захисту
та після проведення термометрії
безконтактним термометром.
У МОЗ наголошують, що всі

працівники закладу мають бути
забезпечені засобами індивідуального захисту із розрахунку
1 захисна маска на 3 години роботи. При цьому, засоби індивідуального захисту мають бути
в наявності з розрахунку
на 5 робочих днів, у т. ч. на
1 робочу зміну – безпосередньо на робочому місці
працівника.
Також у закладах освіти мають бути розроблені
маршрути руху здобувачів освіти та складений
графік, за яким відбувається допуск учнів та студентів до закладу.
Захисні маски можуть не використовуватися під
час проведення занять у навчальних приміщеннях. Під час
пересування
приміщеннями
закладу освіти використання
захисних масок є обов'язковим.
У регіонах, що відносяться
до «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки, педагогам
у процесі викладання навчальної дисципліни рекомендовано
використовувати захисні щитки.

Пересування
здобувачів
освіти між навчальними кабінетами, аудиторіями повинно бути
мінімізованим, зокрема, шляхом
проведення занять впродовж
дня для однієї і тієї ж групи в

одній і тій самій аудиторії, застосування модульного підходу
до організації вивчення дисциплін тощо.
У розкладі занять необхідно
передбачити можливість визначення різного часу початку
та закінчення занять (перерв)
для різних груп.
У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби
СОVID-19 в одного зі студентів,

усі інші студенти відповідної
групи визнаються такими, що
потребують самоізоляції, та повинні вживати заходів, передбачених галузевими стандартами
у сфері охорони здоров'я.
Відтепер основним заходом гігієни рук в умовах
закладу освіти стане миття
рук із милом. Використання
антисептиків, за визначенням МОЗ, буде доцільним
лише в тому випадку, коли
відсутній доступ до проточної води з милом.
Після проведення занять
у кінці робочого дня необхідно проводити очищення
й дезінфекцію поверхонь, у
тому числі дверних ручок, столів,
місць для сидіння, перил, тощо.
Після кожного навчального заняття педагогічні працівники мають проводити провітрювання впродовж не менше
10 хвилин. При провітрюванні
слід забезпечити безпеку студентів шляхом установлення
замків та фізичних обмежувачів
на вікна.
За матеріалами сайту МОЗ

МОЗ НАДАЛО РЕКОМЕНДАЦІЇ З РОБОТИ ГУРТОЖИТКІВ
Міністерством
охорони
здоров'я України затверджені
рекомендації щодо організації
протиепідемічних заходів у гуртожитках у період карантину
у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19).
Згідно з рекомендаціями,
у кожному гуртожитку має бути
визначена відповідальна особа,

яка проводить щоденний температурний скринінг.
Перебування в приміщеннях
загального користування в гуртожитках дозволятиметься лише
в респіраторі або захисній масці.
У місцях потенційного скупчення осіб, які проживають у гуртожитку, повинно бути нанесене
відповідне тимчасове маркуван-

ня для забезпечення дотримання дистанції не менше 1,3 метри.
Адміністрація
гуртожитку має забезпечити наявність
п'ятиденного запасу засобів індивідуального захисту, постійну
наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників
у санвузлах, дезінфекцію поверхонь, розміщення додаткових

контейнерів для засобів індивідуального захисту, обмеження масових зборів працівників
та осіб, які проживають у гуртожитку, у закритих приміщеннях
тощо.
При появі симптомів респіраторного захворювання та/або
підвищення температури в особи, яка проживає в гуртожитку,

така особа підлягає ізоляції до
отримання консультації медичного працівника.
За умови багатомісного розміщення, ізоляції підлягають усі
особи, що спільно проживали
з нею.
Особам, що знаходитимуться на самоізоляції в приміщеннях
гуртожитку, має бути забезпе-

чено медичне спостереження,
доставка харчових продуктів,
медикаментів, засобів гігієни,
особистих речей із дотриманням необхідних протиепідемічних заходів.
За матеріалами сайту МОН
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Золота медаль на ІІ Всеукраїнському
конкурсі ЗМІ «Вища школа 2008»

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

ПРИЗОВЕ МІСЦЕ
В КОНКУРСІ У ХАРКОВІ
Студентка Академії Олена
Балаболко, яка зараз навчається
в магістратурі (група КН19-1мн),
нагороджена дипломом III ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт
зі спеціальності «Автоматизація
та комп`ютерно-інтегровані технології», що відбувся в Харківському національному університеті радіоелектроніки (ХНУРЕ).
У конкурсі взяли участь
53 роботи, серед яких і дипломна бакалаврська робота Олени
на тему «Розробка програмно-апаратного комплексу для
3D-сканування об’єктів складної форми». Наукові керівники
– старші викладачі кафедри КІТ
Сергій Добряк і Денис Міхєєнко.
Рецензенти ХНУРЕ в роботі нашої студентки відзначили

ПРИЗЕРИ
IT-UNIVERSE-2020
Четверо наших студентів
4 й 5-го (1-го магістерського)
курсів пройшли відбір і взяли
участь у фінальному онлайнетапі Міжнародної олімпіади
у сфері інформаційних технологій для студентів закладів вищої
освіти IT-Universe – у конкурсі
«Кращий інноваційний диплом
(проєкт)» і олімпіаді з дисципліни
«Управління ІТ-проєктами». Сьогодні були оголошені офіційні
підсумки всіх конкурсів: Софія
Баган посіла 3-є місце в олімпіаді «Управління ІТ-проєктами»,
а Олександр Сокальський удостоївся диплома 3-го ступеня в

конкурсі «Кращий інноваційний
диплом (проєкт)» (у всіх номінаціях присуджувалося максимум
три призових місця). За підсумками IT-Universe-2020 у «неофіційному командному заліку»
Донбаська державна машинобудівна академія посіла четверту
сходинку!
Залишається додати, що готувала студентів до олімпіади
«Управління ІТ-проєктами» асистент кафедри ІСПР Гудкова Є.Ю.,
а науковий керівник призера
конкурсу «Кращий інноваційний
диплом (проєкт)» – доцент кафедри ІСПР Мельников О.Ю.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
АКАДЕМІЇ ОТРИМАЛА
ПОЗИТИВНИЙ ВІДГУК
Донбаська державна машинобудівна академія взяла
участь в онлайн-семінарі «Стратегія розвитку ЗВО», що відбувся
у червні в рамках проєкту, що
здійснюється Програмою імені
Фулбрайта в Україні за фінансової підтримки відділу преси,
освіти та культури Посольства
США в Україні.
Представники нашої Академії – проректор із наукової роботи, управління розвитком та

АКАДЕМІЯ – У СОТНІ КРАЩИХ ВИШІВ
У РЕЙТИНГУ «ТОП-200»
Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта», у партнерстві з міжнародною групою
експертів IREG Observatory
on Academic Ranking and
Excellence, презентував новий
академічний рейтинг закладів
вищої освіти України «Топ-200
Україна 2020».
За результатами ранжування Донбаська державна машинобудівна академія в цьогорічному рейтингу «ТОП-200»
посіла 91-е місце й залишаєть-

наявність наукових публікацій,
актуальність обраної теми для
нашої країни та створення програмно-апаратного комплексу,
до якого входить самостійно зібраний тривимірний сканер.

міжнародних зв’язків Михайло
Турчанін і голова ради молодих
учених Ольга Дзержинська – на
семінарі представили проєкт
«Концепція стратегічного розвитку Донбаської державної машинобудівної академії на 2020–
2030 роки». Зазначимо, що наш
проєкт отримав позитивний відгук від експерта Артема Бардася,
декана факультету менеджменту
Національного
університету
«Дніпровська політехніка».

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ І ГАЗЕТА «АКАДЕМІЯ» ЩИРО
ВІТАЮТЬ ЮВІЛЯРІВ ЛІТА:
Батютенко Аллу Петрівну,
сторожа корпуса № 1;
Богданову Ліну Михайлівну,
доцента кафедри КІТ;
Жемерухіну Лілію Олександрівну,
прибиральницю службових
приміщень корпусу № 3;
Іскрицького В'ячеслава Михайловича,
доцента кафедри технічної механіки;
Куц Ірину Юріївну
прибиральницю службових приміщень гуртожитку № 2;
Лісняк Тетяну Пилипівну,
бстаршого лаборанта кафедри хімії та охорони праці;
Макаренко Наталію Олексіївну,
завідувачку кафедри ОТЗВ
Марченко Інну Леонідівну,
доцента кафедри хімії та охорони праці;
Озерську Інну В’ячеславівну, лаборанта кафедри КІТ,
Погодіну Аллу Єгорівну,
головну бібліотекарку;
Риб’якова Бориса Петровича,
водія;
Смірнову Любов Віталіївну,
прибиральницю службових приміщень корпусу № 1;
Смирнову Наталію Геннадіївну,
керівника виробничої практики;
Стафьорову Людмилу Костянтинівну,
чергову гуртожитку № 2;
Холмового Юрія Петровича,
доцента кафедри хімії та охорони праці;
Хорошайла Вадима Вікторовича, доцента кафедри МВІ.
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ся котрий рік поспіль у сотні
кращих вишів України.
Як зазначають укладачі
рейтингу, базовим принципом ранжування університетів
у рейтингу є забезпечення
повної відкритості, прозорості й незалежності ранжування
університетів. Для укладання
рейтингу
використовувалися лише відкриті дані прямих вимірювань, виставлені
на відкритих веб-ресурсах
незалежних
національних

та міжнародних організацій і установ. При цьому
дані або експертні оцінки самих університетів та
органів
управління
ними
не використовувалися.
Також укладачі рейтингу
намагалися врахувати всебічність і багатогранність діяльності університетів. Відповідно, цьогорічний рейтинг
українських
університетів
розраховувався за десятьма показниками, шість з яких

є міжнародними, чотири – національними. При цьому вагові коефіцієнти міжнародних
показників діяльності університетів (результати у світових
рейтингах, участь університетів у програмах Erasmus+ Європейського Союзу) установлені
вищими за вагові коефіцієнти
національних показників.
Вікторія Лебединська

УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ РУХ
ПОТРЕБУЄ ВЛАСНИХ ПРОФЕСІЙНИХ ТРЕНЕРІВ
Саме цю проблему вирішували на Літньому таборі для
профспілкових тренерів та модераторів Trade union Trainer
camp (TUT Camp 2020), у якому
взяв участь голова профкому
ДДМА Ігор Сташкевич. Захід відбувся 5–8 серпня на базі Чернігівського навчально-методичного центру профспілок.
На Літньому таборі були
представлені
профспілки
транспортної сфери, хімічної
промисловості, АПК, будівництва, атомної енергетики,
державних установ, культури,
освіти, а також штатні працівники закладів системи профспілкової освіти ФПУ. Група TUT
Camp 2020 була сформована,
як із досвідчених тренерів, так
і з профспілкових активістів, які
лише планують свої перші виступи перед спілчанами.
В основній частині навчання розглядали такі питання,
як: особиста безпека в період
пандемії COVID-19 та інфодемія в ЗМІ; особливості навчання дорослих; публічні виступи;

особистий імідж викладача;
підготовка до тренінгу; ділові
та дидактичні ігри; проведення
квестів офлайн і квізів онлайн;
використання ґаджетів на тренінгах та ін.

Цікавою особливістю заходу було те, що самі учасники мали змогу приєднатися
до тренерської команди. Вони
вільно демонстрували власні
викладацькі
напрацювання

та ідеї (завдання, презентації,
ігри) безпосередньо в рамках
навчальної програми Літнього
табору.
А 20–23 серпня за ініціативи Молодіжної ради Федерації
професійних спілок України у
тому ж Чернігові відбувся Літній
табір «Молодість. Активність.
Профспілка», який об’єднав
активну профспілкову молодь
з усієї країни. Нашу Академію
представляв голова самоврядування Олександр Грищенко.
Протягом чотирьох насичених днів учасники Літнього
табору працювали над важливими профспілковими темами,
зокрема: життєвий цикл та модернізація профспілок; креативне мислення; погляд молоді
на профспілки; проектний менеджмент; пандемія COVID-19
та інфодемія в ЗМІ. Окрім цього,
для учасників табору був проведений квіз із медіаграмотності та профспілковий медіаквест
із застосуванням сучасних ґаджетів та туристичного спорядження.

Важливо, що заходи такого
формату об’єднують та мотивують профспілкову молодь,
відкривають нові горизонти
для розвитку та популяризації
молодіжного профспілкового
руху.
Власн. інф.

КАБМІН ПІДВИЩИВ ПОСАДОВІ
ОКЛАДИ БЮДЖЕТНИКАМ
Кабінет міністрів підвищив
посадові оклади (тарифні ставки) працівникам бюджетної
сфери у зв’язку з підвищенням
мінімальної зарплати з 4 723
грн до 5 000 грн з 1 вересня.
Відповідне рішення уряд
ухвалив на засіданні 26 серпня.
Документ передбачає встановлення з 1 вересня 2020 року
посадового окладу (тарифної

ставки) працівника 1-го тарифного розряду єдиної тарифної
сітки (ЄТС) у розмірі 2 225 гривень (підвищення становить
5,86 %), що в співвідношенні
до розміру мінімальної зарплати 5 000 гривень буде становити 44,5 %, а також – розмірів
посадових окладів (тарифних
ставок) за всіма тарифними
розрядами єдиної тарифної

сітки, розрахованих, виходячи
з нового розміру посадового
окладу працівника 1-го тарифного розряду.
Також пропонується доручити керівникам установ,
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери
забезпечити в межах фонду
оплати праці диференціацію
зарплати за рахунок установ-

лення доплат, надбавок, премій, залежно від складності,
відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації
працівника, результатів його
праці.
За матеріалами
сайту Профспілки працівників
освіти і науки країни

УРЯД ПРОДОВЖИВ КАРАНТИН ЩЕ НА 2 МІСЯЦІ
Й ПОСИЛИВ ОБМЕЖЕННЯ
Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин
в Україні до 31 жовтня 2020
року. Рішення ухвалене на засіданні уряду 26 серпня.
Як
зауважив
Прем'єрміністр Денис Шмигаль: «Збільшення захворюваності в останні тижні змушує нас діяти більш
рішуче. Сьогодні на засіданні
ми розглянемо питання про
продовження карантину на
2 місяці. Обмеження й зонування територій за кольорами діятимуть щонайменше до
1 листопада. До 31.10 ми продовжимо карантин».
На засіданні міністри проголосували вказане рішення
одностайно.
«Перше – продовжити на
території України карантин до
31 жовтня 2020 року. Також

пропонується посилити
обмежувальні
заходи на території
регіонів… із «зеленим» рівнем епідемічної небезпеки, а саме
заборонивши проведення дискотек, роботу розважальних закладів, нічних клубів,
діяльність
закладів
громадського харчування з організацією
дозвілля, – прокоментував міністр охорони
здоров'я Максим Степанов. – Окрім того,
ми
відпрацювали
з Мінкультури заборону проведення
концертів, окрім тих, які проводяться закладами культури,
для яких концертна діяльність

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

право на доступ до
даних електронного
сервісу «Дій вдома»
з метою поточного
контролю осіб, які
підлягають самоізоляції чи обсервації чи
порушили
правила
карантину.
Документ передбачає продовження
для Єдиної державної системи цивільного захисту на всій
території України режиму
надзвичайної
ситуації до 31 жовтня
2020 року.
протягом останнього року
є основним видом діяльності».
Також органам місцевого
самоврядування
надається

Телефон 41-81-20

За матеріалами сайту
Урядовий портал

Гран-прі на XII Міжнародному відкритому
фестивалі молодіжних ЗМІ. 2013 г.
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КОРИСНІ КНИГИ
Давні дружні зв’язки вже більше шести років існують між Академією і військовими АТО (нині – ООС).

Завдяки їм зараз працює «Студія Наш дім», яка виконує ряд корисних функцій, а головне – забезпечує
інформаційну боротьбу з ворожою пропагандою
в Інтернеті. За ці роки створено багато відеороликів
і короткометражних фільмів, які висвітлюють боротьбу українського народу з російським загарбником.
Під час чергового візиту в ДДМА зам. командувача ООС, полковник Євген Коваленко передав ректору ДДМА професору Віктору Ковальову бібліотечку
патріотичних книжок. Бібліотечка буде корисною
в практичній діяльності студії, у навчальному процесі
і в патріотичному вихованні студентів. Ті, хто стикався
з практичною діяльністю з патріотичного виховання
молоді, знає, як іноді важко підібрати в літературі матеріал для обґрунтування доказів на різних заходах.
Книжки передані до бібліотеки ДДМА, і скоро
її працівники представлять книжки на сторінках газети «Академія».
Вячеслав Медведєв

НОВІ ПЕРЕМОГИ НАШИХ
ПАУЕРЛІФТЕРІВ
Улітку відбувся XXXI Чемпіонат України з пауерліфтингу серед дорослих. Українських богатирів із 23
по 27 липня приймало смт Мангуш, що на Донеччині.
У цих змаганнях узяли участь два студенти нашої Академії спеціальності «Фізична культура
і спорт» — Тетяна Жидкова і Георгій Тунік.
Тетяна виступила у ваговій категорії 47 кг і виборола

в сумі триборства 2-е місце із результатом 327,5 кг, що дозволило їй виконати норматив майстра спорту України.
Георгій виступив у ваговій категорії 74 кг і посів
3-є місце з результатом 655 кг. А у жимі штанги лежачи
встановив новий рекорд України – 180 кг, і це дозволило
Георгію також стати майстром спорту України.
Щиро вітаємо наших переможців!

3

Под сенью муз
10 років, як немає з нами нашої колеги,
подруги, талановитої поетеси, журналістки,
викладачки кафедри менеджменту ДДМА,
канд. економ. наук Аліни Остафійчук,
як те злощасне ДДП забрало її назавжди.
Аліна – унікальна людина, яка за свої короткі 30 років устигла зробити дуже багато.
Вона – лауреат обласної літературної премії
ім. М. Рибалка, акції «Жінка Донеччини» у номінації «Журналістика», автор п'яти поетичних збірок, книги казок. Вона також стояла
біля витоків газети «Академія» ДДМА, була
організатором
художньо-літературного
журналу «Альманах муз», співзасновником
міжнародного творчого ордена «Коріння
неба», засновником благодійного фонду
«Друг» для підтримки бездомних тварин.
А скільки проєктів ще залишилося…
Ми не можемо з нею говорити, але вона
говорить з нами через свої вірші...
***
Я могу не проснуться завтра.
Я до судорог в сердце знаю:
сновидение – это яви
продолжение. Так бывает
очень часто: заснул и точка.
В параллели другой остался.
Пульс присутствия – обесточен
и запущен в ином пространстве.
И брожу я на грани фола
(пусть банально – да что поделать?)
И боюсь не успеть сегодня
все сказать, что душа хотела,
тем, кто дорог, чья жизнь мне светом
отражается от артерий.
Кто запомнит меня посмертно
непременно с улыбкой. Верить
кто меня заставляет в чудо,
удивляться и быть собою.
Кто плечом и опорой будет,
даже если боль вены вскроет.
И звоню я ночами: слышишь –
я так счастлива, что мы вместе.
Разбудила? Айда на крышу
по крылатым пролетам лестниц.

Посидим, поглядим на небо.
Я могу не проснуться завтра,
я могу разучиться верить.
Но сегодня я все же с вами.
Не даю вам заснуть – пристала:
отзовитесь, пока я рядом!
Ничего – пара строк и саван
навсегда успокоит. Надо
мне от яви такая малость:
ощущать себя в полной мере.
Чтобы слово мое осталось
эхом в каждом из вас. Потеря –
это сон, глухота живущих
к зову сердца родного. Вонмем:
я дарю вам единосущный
мир себя. Я хочу сегодня
улыбнуться в ответ – любимым,
и услышать живое слово.
Разрываю – удушье сплина
я бессонной своей душою.
В НАСТОЯЩЕМ ВРЕМЕНИ
1
В длительно настоящем времени,
в очень конкретном, живом контексте

я растворяюсь в тебе. Уверенно
и ощутимо смакую место
в центре твоей неуемной радужки,
профиль впечатывая в сплетение
солнца. Я засыпаю рядышком,
в длительно настоящем времени.
2
В купели твоей любви,
как в проруби, я тону.
Не вздумай мне говорить
о будущем. На веку
своем повидала мразь
такую, что с рук не смыть.
А я-то живу лишь раз
и тоже хочу любить!
Поэтому я мечтать
придумывать зареклась.
В тебя я вцепилась так,
как будто в последний раз.
И радужно от того,
что ты у меня – один.
Я верности пью вино
в купели твоей любви.
Вірші Аліни Остафійчук

ЯК НАС РОБИЛИ МОВНИМИ ІНВАЛІДАМИ
Здавалося б, на 30-му році існування незалежної держави України вже не може бути повернення до колоніального світогляду. Але, на жаль, в голові достатньо великої частини громадян
ще не вивітрилися рабські устої, які багато років насаджували нам московські царьки, а потім і
радянські ідеологи. На ці невеселі рядки наштовхнули мене дії колаборантів у Верховній Раді. А
саме, ревізія Закону України про мову, про що депутат Бужанський висунув свій законопроєкт,
а група депутатів від Опозиційного блока, на чолі з депутатом Новинським, зробили навіть подання в Конституційний Суд щодо відповідності Конституції України Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
Що ж, питання мови є зручною шулерською «картою»
у руках проросійських сил і зокрема депутатів «Опозиційного блоку» і «Слуг народу». Так,
увесь цей рік іде боротьба за захист української мови то з одними депутатами, то з іншими. Чи
не найбільше незадоволення
в них викликає норма мовного
закону, яка дублює норму закону про освіту щодо переходу
всіх державних середніх шкіл
на викладання українською мовою, яке має відбутися у вересні
2020 року. Це стосується пере-

***
Вадим Новинський із 51
депутатом з «Опозиційного
блоку» і «Слуг народу» пішли
далі. Вони направили подання в
Конституційний Суд, суть якого
була в тому, що нібито порушуються права «русскоязычных
граждан» (рос.).
Мислячій людині важко
збагнути сутність цього терміну, адже громадянство визначається за документом країни,
а не мовною ознакою. А в поданні до Конституційного Суду
цей термін зустрічається кілька

Гриценко Павло Юхимович, український мовознавець,
доктор філологічних наук, професор, директор Інституту
української мови НАН України, дійсний член Наукового товариства
ім. Шевченка.
Досліджує українську діалектну мову, проблеми взаємодії
діалектів і літературної мови, типології і зв'язків слов'янських
діалектних систем, теорії лінгвістичної географії, діалектної
текстології і текстографії, історії мовознавства.
дусім учнів шкіл із російською
мовою навчання. Школи, у яких
викладання велося мовами нацменшин, які належать до мов
Євросоюзу, перейдуть на українську з вересня 2023-го.
У червні профільний комітет
Верховної Ради відхилив законопроєкт народного депутата
фракції «Слуга народу» Максима Бужанського, який вимагав
змінити положення законів про
мову та освіту і відтермінувати
перехід шкіл з російською мовою
навчання на українську мову.

разів, тому суд запросив директора Інституту української
мови НАН України Павла Гриценка для надання роз’яснення
терміну.
Павло Юхимович докладно
роз’яснив це мовне явище. Насправді «російськомовні громадяни» – це не лінгвістичний
і не юридичний термін. Це термін, який виник із потреб максимального об’єднання народів
СРСР у момент розпаду цієї країни. Керівництву країни, що зникає, терміново необхідно було

знайти важелі об’єднання. Ідеї
«русского мира» (рос.) на той
час ще не було, йому передувало поняття «русскоязычные
граждане». Це те, що натепер
називають «скрепи».
«Чи була можливість і підстава, – розмірковує Павло
Юхимович,
–
використати
це поняття як політичний інструмент? Так, була. Тому що
в Радянському Союзі відбулась
дуже глибока русифікація. Русифікація забезпечила заміщення
в різних функціональних сферах мови корінних народів російською мовою». Багато сфер
професійної діяльності, науки, освіти, міжнаціонального
спілкування забезпечувалося
російською мовою. Молода людина, що пройшла через службу
в Радянській Армії, за 2–3 роки
втрачала навики володіння своєю мовою. Адже солдатам заборонялося спілкуватися своєю
мовою навіть у побуті. За цим
суворо слідкували солдати-росіяни, які прослужили більше
року – так звані «діди». Вони
досягали мети переходу молодого солдата на російську мову
тортурами й знущанням.
Коли молода людина хотіла
здобути освіту, то не мала вибору, тому що фах можна було
здобути тільки російською мовою. Та й на підприємствах документацію і спілкування вели
тільки російською мовою. Крім
цього, до України було перемі-

E-mail: gazeta@dgma.donetsk.ua

щено багато росіян, які зневажливо ставилися до української
мови.
У результаті відбувалося
мовне покалічення народу.
***
Чи було послаблення тиску
на мову корінних народів? Так.
Це відбувалося час від часу. Наприклад, після жорстких сталінських часів у 60-і роки спостерігалося нетривале національне
відродження. Необхідно зазначити, що українська мова, як
і мови в інших республіках, досить усталена і за рахунок мовних носіїв швидко відтворювалася. На Донбасі, у регіоні, який
ворожа російська пропаганда
відносить до російськомовних,
більшість містечок і сіл були
україномовними. Навіть у містах, де була розвинута промисловість (таких як Краматорськ,
Донецьк, Маріуполь) і інженерно-технічні працівники користувалися російською мовою,
у побуті використовували рідну українську. Деякі ваші дідусі
й бабусі російську мову починали вивчати тільки в першому
класі. Мова відроджувалася.
Подивіться на фото. На центральному універмазі Краматорська у 70-і роки всі написи
виконані українською мовою.
То було нетривале послаблення тиску на українську інтелігенцію і українську
мову. Потім знов почався
утиск нашої мови. У тюрми
кидали інтелігенцію, щоб винищити культуру нації. Тоді
ж, у 1977 році, втретє був
заарештований
за
літературну й правозахисну діяльність наш земляк, дружковчанин Олексій Тихий. Він
був замучений у 1984 році
в таборі міста Перм, не доживши до визволення України
6 років. Тоді, в 70-і роки, навіть

у сім’ях етнічних українців почали спілкуватися російською,
хоча за діалектом можна було
впізнати
земляка-українця.
Як про ці часи пише у фейсбуці мешканка Макіївки, яка,
на жаль, і сьогодні живе в окупованому місті: «Я макеевчанка.
Мне далеко не 20 лет. И я всю
свою жизнь живу в оккупации.

Цей «вірус» дозволив нам усім
байдуже спостерігати за посиленням антиукраїнського терору в освіті, культурі, засобах
інформації у 1993–95 роках.
За поточними справами ми
не звертали уваги й байдуже
спостерігали вбивство активістів національних українських
партій та організацій у різних

Сначала это был Советский
Союз. … Помню, как пришла из
школы и заговорила на украинском. Мне интересно было, нравилось, хотелось. Но на меня
зашипели соседи и назвали теленком. Я тогда была не очень
взрослая, не понимала, переспросила и услышала, что это
теляча мова, а равняться нужно
на нормальных. На Москву»
(рос.). Така сумна історія колоніального рабства.
***
На жаль, Декларація про
державний суверенітет ще не
формує незалежності в голові. Незалежність в умах людей
повинна бути вихована. В умах
вона з’являється не одразу і не
у всіх. Незалежність треба відстоювати. А вона утверджується тільки разом з утвердженням
мови й культури.
Багато часу й сил було згаяно в 90-і роки. Адже проросійські сили чинили спротив,
але головний спротив, головні
проросійські сили засіли в більшості людей у голові, як «вірус».

містах України, зокрема голови секретаріату Руху Михайла
Бойчишина. А ще намагання
в 1994 році надати російській
мові статус офіційної. Як наслідок – призупинення відновлення українських шкіл і навіть переведення частини українських
класів та шкіл на російську мову
навчання.
Ми настільки були зомбовані російською пропагандою,
шо навіть не заперечили проти
здачі Москві Чорноморського
флоту і ядерної зброї.
Але, у решті решт, наступає
пробудження від гіпнотичного
сну. Московська агресія розставила все на свої місця. Як
сказав один із наших співгромадян: «Нас вчили любити Україну
20 років і не навчили. Путін навчив мене її любити за рік».
За 2014–2018 роки ми вже
по-справжньому розбудовували рідну державу: заново створили армію, відновили віру,
а мову взяли як зброю!

Сайт: http://www.dgma.donetsk.ua/zagalna-informatsiya-redaktsiya.html
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КОМАНДІ ДДМА
«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РІШЕННЯ» – 20 РОКІВ!

«Чинному чемпіону» Краматорська – топкоманді «Інтелектуальні рішення» (попередня
назва – «ДДМА-САПР») – виповнилось два десятки років. Так, саме 20 років тому, в останню
суботу серпня 2000 року (26.08.2000), на чемпіонаті Донецької області з гри «Що? Де? Коли?»

2002 рік

сто випускників, які закінчували одну і ту ж
спеціальність КІІ-ДДМА, що носить назву на
початку 90-х «САПР» (звідси і така перша назва команди). «Вакантні» місця, як правило,
заповнювалися кращими студентами – благо,
студентських команд в Клубі виникло досить
(утім, надовго ніхто з них не затримувався).
У різний час «нульових» з нами грали такі відомі
люди, як наприклад Леонід Михайлович Бєлкін,
Іван Полупан.
У 2010–2012 роках склад команди дещо
змінився: у «базових гравців» (крім капітана) стали виникати труднощі з участю в турнірах, новими постійними членами стали,
з одного боку, студенти та аспіранти (в основному, кафедри інтелектуальних систем
прийняття рішень – що призвело до логічної зміні назви), з іншого боку – повернувся
в рідне місто легенда Донбаського інтелектуального руху Ілля Івченко.
У цей період (2010–2016 рр.) нам немає рівних: ми успішно «боремося» не тільки в синхроні (іноді випереджаючи найближчих суперників

2005 рік
наше місто було представлено, серед інших,
командою «ДДМА-САПР», складеної з «уламків»
двох уже фактично припинили до того часу існування колективів. Результат першої гри ні для
кого не став сенсацією, але сам процес, судячи
з якого з'явилося взаємне бажання продовжувати спільні «мозкові штурми», членів створеного колективу задовольнив.
Прозвучить неймовірно, але базовий склад
команди (відповідно до «Положення про склади», це «три гравці, включно з капітаном») відтоді залишається незмінним: Олександр Мельников, Олег Сухонос, Іван Шишкін. Так, на багато
турнірів зібратися всім не завжди виходило, але
все ж таки...
У перші кілька років колектив складався,
в основному, зі студентів, викладачів і про-

2012 рік

УМНИКИ И УМНИЦЫ

«ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?»

2017 рік

по «майданчику» на 20 очок!), а й в «першій
лізі обласного брейн-рингу» (з шести чемпіонатів – одне третє, два других і два перших
місця), міських турнірах з брейн-рингу (непереможні чемпіони) і чемпіонатах Барвінкового
(2-е і 3-є місця). 2015 рік – це максимально сильний і виключно «дорослий» склад команди:
до «ветеранів-засновників», що повернулися,
приєдналися дві співробітниці кафедри ІСПР.
Навіть подальші вимушені зміни (в тому
числі – по сумним причин) не дали нам опуститися нижче за третє місце за підсумками першого багатоетапного чемпіонату Краматорська
2017–2018 рр. А Олена Ляшенко, яка влилася
в команду в 2018 році, привнесла не тільки особистий ігровий досвід, а й посилення системного ефекту. У результаті – подвійне чемпіонство
(2018–19 і 2019–20 рр.)!
Зараз, в епоху масової цифрової фотографії
і принципу «немає репортажу в соц. мережах
– не було і заходу», важко повірити, що двадцять років тому все було по-іншому: на жаль, не
збереглися ні фото, ні взагалі ніякі репортажі –
ні з першої гри, ні з наступних. Додаю основні
фото-моменти 2000–2020: фестиваль «Острів скарбів», чемпіонати в Горлівці, Маріуполі, Барвінковому і, звичайно, Краматорську.

2013 рік

Олександр Мельников

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РІШЕННЯ» – ЧЕМПІОНИ ВСЬОГО СЕЗОНУ
За підсумками семи міських
турнірів, проведених у цьому сезоні, при використанні будь-якої
формули підрахунку (як простого
підсумовування, так і «відкидання» гіршого результату кожної команди або випадку, коли команда
не змогла взяти участь в одному
з етапів) чемпіоном Краматорська
(причому другий рік поспіль) безальтернативно є команда Дон-

баської державної машинобудівної
академії «Інтелектуальні рішення»,
яка набрала 149 очок у сумі (133 –
у шести кращих етапах). На другому
місці – «Фенікс» (144/130), на третьому – «КоньякСпорт» (119/107).
На 4-е місце вийшов «КЗВВ» (97/86).
Далі при розрахунку за формулою
«кращих 6 етапів» розташувалися
«ОСА» (78), «Напалм» і «Фартові»
(по 73), «Голосні» (62), «Кіліманджа-

ро» (42), «Теремок» (19) і «Old-andSchool» (16).
Усього в ігровому сезоні 2019–
20 вищої ліги Краматорська (сім
міських турнірів і два етапи синхронного чемпіонату України) було
поставлено 405 питань, на які від
7 до 10 команд дали 910 правильних відповідей. Середній показник
етапу за відповідями – 14,2 (31 %).
Кращий показник команди в сезо-

ні – 30 відповідей («Інтелектуальні рішення», 4-й міський турнір,
25.01.20). Найбільш «лідерський»
етап – той же 4-й міський турнір від
25.01.20 – коефіцієнт перевищення результату «Інтелектуальних
рішень» над середнім склав 1,75.
Найбільш «середній» етап – 2-й
етап синхрону від 8.02.20 – коефіцієнт перевищення результату лідера над середнім склав усього 1,3.

Клуб интеллектуальных игр ДГМА открывает новый игровой сезон на страницах «Академии». В каждом номере вам будет предложено по 3 вопроса разной степени сложности
(первый – самый простой, второй – чуть сложнее, ну, а третий, понятно...). Если вы сумеете
ответить хотя бы на один, пусть не за одну
минуту, как настоящие игроки в «Что? Где?
Когда?», но все-таки не пользуясь справочной
литературой, – ждем вас! Не сумеете – ничего
страшного, прочитаете правильные ответы в
следующем номере, вместе с комментариями.
Традиционно в первом номере учебного
года предлагаем вам три вопроса с прошлогоднего чемпионата ДГМА среди первокурсников по игре «Что? Где? Когда?» – самый простой, средней сложности и самый сложный.
Вопрос 1 (правильно ответили все команды). В статье Википедии об этом автомобиле
упоминаются дочери конструктора Прусова
Наталья и Ирина, а также сыновья конструктора Соловьева Вадим и Андрей. Напишите название машины.
Вопрос 2. (правильно ответила ровно половина команд). Журналистка Фиона Макдональд приводит данные о том, что американцы боятся ИХ больше, чем терактов. В другой
статье об этом факте упоминается ОНО. Назовите ИХ одним словом.
Вопрос 3 (правильно не ответил никто).
Известный писатель высоко ценит творчество
Мориса Дрюона. В 2013 году серия романов
Дрюона «ПрОклятые короли» была переиздана на английском языке, а на обложку вынесли
отзыв упомянутого писателя: «Это настоящая
ОНА!» Назовите ЕЕ двумя словами.
Александр Мельников,
президент Клуба
интеллектуальных игр ДГМА

ПАМ'ЯТІ
ВИКЛАДАЧА
Й ФІЛОСОФА
27 липня, після тривалої хвороби, на 80-му
році життя помер доктор філософських наук,
професор, академік Української академії політичних наук, чинний член Російської академії
політичних наук Анатолій Олександрович Лузан.
Анатолій Олександрович у нашій Академії тривалий час очолював кафедру філософії та соціально-політичних наук (з 1992 р. до 2018 р.).

МАНДРУЄМО КРАМАТОРСЬКИМИ ПАМ'ЯТКАМИ
Усі потроху звикли жити в умовах карантину. Так промайнули
весна і літо, і всім вже трішки він
набрид. Але кількість хворих росте, а поїхати хоч кудись ну дуже
хочеться. У краматорську окрім
трьох парків відпочинку, де зараз
багато людей, є ще купа цікавих
пам'яток. Однією з них вже стали
так звані «вітряки», що знаходяться
біля селища Ясногірка. Дістатися
туди можна автобусом (маршрут
14), автівкою, або мотоциклом.
Та ми обрали велосипед.
Вітряки дуже прикольні. Їх
розмір вражає – вони величезні! Цікаво дивитися на саму конструкцію, як обертаються лопаті, повертаються за вітром.
А ввечері вони ще й підсвічуються.
Тож гарні фото на фоні технічного
витвору мистецтва забезпечені.
Є дослідження, що інфразвук, який
генерують вітряки, шкідливий для
людей та тварин. А мені він був
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схожий на шепіт морських хвиль.
Але дорога туди мені не дуже
сподобалась. Хоч асфальт і нормальний, не зважаючи на дві пастки у вигляді неправильно встановлених дощових решіток, близькість
заводів дається взнаки. Дихати
важко і неприємно. Дуже співчуваю людям, що живуть у цьому
районі.
Ще не дуже приємна ділянка
для їзди на велосипеді вже за містом, поблизу вітряків, – щебінка
та ще й угору. Та ще й вітер на саму
гору приніс запах заводських викидів. Та незважаючи на це, подорож
цього варта!
Що сподобалось:
 Вітряки.
 Краєвид.
 Пікнік. Знайшли піщану галявинку з видом на вітряки. (Ми завжди беремо із собою чай та щось
попоїсти).

Не сподобалось:

«Наскальний
живопис».
Люди вже вспіли вітряк розписати
у стилі «тут був Вася», а дехто навіть
рекламу свою розмістив.
 Дорога. Локація стала вже
популярною, тож сюди приїздять
на всілякому транспорті, навіть
бусіками. А нам, велосипедистам,
лишається за ними пил ковтати.
Ну і я не люблю їздити біля заводів.
Та це мої особисті враження,
а ви складіть свої.
Вікторія Лебединська
Вітряк – вітрогенератор (вітроелектрична установка, або скорочено – ВЕУ),
пристрій для перетворення
кінетичної енергії вітрового
потоку в механічну енергію
обертання ротора з подальшим
її перетворенням в електричну
енергію.
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У своїй роботі професор Лузан А. О. велику
увагу приділяв політичному вихованню студентів
і підвищенню кваліфікації молодих викладачів.
Підготував гідну заміну: викладачі кафедри ФСПН
– канд. політ. наук Кваша О. П. і канд. політ. наук
Дементьєва В. В. захистили кандидатські дисертації під керівництвом Анатолія Олександровича.
За ініціативи професора Лузана А. О. створено дискусійний політичний клуб ДДМА, у рамках
якого студенти отримали можливість аналізувати
й обговорювати актуальні проблеми соціальнополітичного розвитку України і світову політику.
Світла пам'ять викладачеві й філософу!
Точка зору авторів
не завжди поділяється редакцією.
Відповідальність за достовірність
інформації несе автор.
Редакція зберігає право літературного
редагування і скорочення.
При використанні матеріалів посилання
на газету "Академія" обов'язкове.

