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Уже декілька років Акаде-
мія тісно співпрацює з кафе-
дрою військової підготовки 
Сумського державного універ-
ситету, де наші студенти пара-
лельно з навчанням в Академії 
вивчають військову справу.  
І напередодні Дня захисника 
України, 12 жовтня, студенти 
Академії, які вже заверши-
ли навчання на кафедрі вій-
ськової підготовки, отримали 
звання молодших лейтенантів 
запасу. Від імені Міністерства 
оборони України перші погони 

урочисто вручили полковник 
кафедри військової підготовки 
СумДУ Юрій Пушкарьов і пер-
ший проректор ДДМА Анато-
лій Фесенко.

Анатолій Фесенко у своєму 
виступі зазначив, що цей захід 
став уже доброю традицією  
і Академія має надію на по-
дальшу плідну співпрацю.  
У свою чергу, Юрій Пушкарьов 
побажав хлопцям успіхів і до-
служитися як мінімум до гене-
рала.

Вікторія Лебединська

Найбільша українська 
спільнота програмістів і роз-
робників у сфері IT «DOU» пред-
ставила рейтинг найпопулярні-
ших вишів України в галузі ІТ за 
2020 рік. 

У рейтингу представлені 
ЗВО, які отримали не менше 
200 заявок сумарно на всі ІТ-
спеціальності. З урахуванням 
такого обмеження в перелік 
потрапили 82 виші з 27 міст 
України.

За результатами ранжуван-
ня Донбаська державна маши-
нобудівна академія посіла 37-е 
місце серед найбільш прива-
бливих вишів для майбутніх  
ІТ-спеціалістів.

Як зазначає редакція DOU, 
цього року рейтинг будується 
за результатами вступної кам-

панії на основі даних з «Єдиної 
державної електронної бази 
з питань освіти». Для кожного 
вишу вираховується підсумко-
вий середньозважений бал, як 
сума середніх конкурсних балів 
за кожною ІТ-спеціальністю, по-
множених на відсоткову частку 
заяв за нею.

Така методологія ранжу-
вання ЗВО дає змогу показати, 
до якого вишу та на яку спе-
ціальність прагнули вступити 
більшість абітурієнтів, а також 
які ЗВО обрали випускники  
з найвищим конкурсним балом. 
Цей рейтинг наочно демон-
струє роботодавцям, на випус-
кників і студентів яких вишів 
варто звернути увагу під час 
пошуку працівників.

Сергій Хряков 

22 жовтня в ДДМА відбули-
ся вибори ректора. У виборчих 
перегонах брали участь три 
кандидати:

Ковальов Віктор Дми-
трович, чинний в.о. ректора 
ДДМА, доктор технічних наук, 
професор, лауреат Держав-
ної премії України в галузі на-
уки й техніки, лауреат Премії 
Кабінету Міністрів України за 
розроблення і впровадження 
інноваційних технологій, Член 
Президії Національної Акаде-
мії наук України;

Рекова Наталія Юріївна, 
доктор економічних наук, 
професор;

Сташкевич Ігор Ігорович, 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри КІТ ДДМА.

На голосування прийшли 
329 виборців (викладачі, спів-
робітники й студенти ДДМА, 
КФК ДДМА, ДФК ДДМА), що 
склало 87,5 % від обраної 
кількості виборців. Процес ви-
борів проходив організовано, 
без суттєвих зауважень і з до-
триманням санітарно-епідемі-
ологічних умов.

У результаті підрахунку во-
левиявлення встановлено, що:

за Віктора Ковальова про-
голосувало 153 виборця, що 
становить 40,7 % від кількості 
виборців;

за Наталію Рекову прого-
лосувало 89 виборців (23,7 %);

за Ігоря Сташкевича про-
голосувало 76 виборців  
(20,2 %).

Вісім виборців не підтри-
мали жодного кандидата.

Таким чином, за Положен-
ням про вибори ректора, при-
йнятим вченою радою ДДМА, 
відбудеться другий тур, який 
пройде 29 жовтня 2020 року 
в читальному залі Академії  

з додержанням норм ви-
щевказаного Положення.

У другому турі візьмуть 
участь два кандидати:

Ковальов Віктор Дмитро-
вич – чинний в.о. ректора 
ДДМА, доктор технічних наук, 
професор, лауреат Держав-
ної премії України в галузі на-
уки й техніки, лауреат Премії 
Кабінету Міністрів України за 
розроблення і впровадження 
інноваційних технологій, Член 
Президії Національної Акаде-
мії наук України;

Рекова Наталія Юріївна, 
доктор економічних наук, про-
фесор.

Власн. інф.
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НАША АКАДЕМІЯ  НАША АКАДЕМІЯ  
СЕРЕД КРАЩИХ ІТ-ВИШІВСЕРЕД КРАЩИХ ІТ-ВИШІВ

29 вересня відбулася істо-
рична подія в житті молодих 
науковців України: в онлайн-
форматі успішно відбувся пер-
ший Всеукраїнський форум 
рад молодих учених! 

Цей захід зібрав 470 мо-
лодих науковців з усіх куточ-
ків України. Основною метою 
форуму було створення ефек-

тивного простору комунікації 
для напрацювання глобаль-
ного стратегічного курсу роз-
витку рад молодих учених  
на майбутнє.

Нашу Академію на цьому 
заході представляла голова 
Ради молодих учених ДДМА, 
канд. техн. наук, ст. викладачка 
Ольга Дзержинська.

Підсумком проведення за-
ходу було ухвалення резолю-
ції учасників Всеукраїнського 
форуму рад молодих учених, 
стратегічні цілі якої будуть 
основою для розвитку Ради 
молодих учених Академії.

Власн. інф.

Шановні колеги і студенти! 
Дякую вам за підтримку  

й віру в мене!
Дякую всім, хто прийшов 

на вибори ректора Академії, 
і всім, хто підтримав мою кан-
дидатуру в першому турі. Для 
мене це й оцінка діяльності,  
і новий кредит довіри. 
Буду робити все, аби його  
виправдати.

Ці п’ять років були досить 
складними в історії ДДМА. Ми 
разом змогли протистояти 
викликам сьогодення попри 
нестабільність у регіоні. Ми 
змогли вистояти. Кожен рік 
ми відкриваємо нові спеці-
альності, ряд кафедр працює 
за міжнародними програма-
ми, Академія стала центром 
спортивного життя регіону та 
інше. Удосконалюється мате-

ріальна база, і, на відміну від 
інших вишів України, минулу 
зиму ми прожили в корпусах 

і гуртожитках з опаленням.
Окремо хочу звернутися  

до всіх, хто проголосував  

за моїх опонентів. Підтримка 
вами моїх опонентів свідчить 
про те, що колектив жадає 
оновлення нашого вишу. Я теж 
зацікавлений у якісних змінах 
в Академії. Але зміни є там, де 
є спільна праця на результат.  
І, як завжди, я запрошую усіх  
із цікавими ідеями до співпраці!

Розумію, що було дуже ба-
гато виборів за останні дні і всі 
ми втомилися від цього. Але 
виборний процес – це єдиний 
законний механізм змін, і тому 
прошу всіх відповідально по-
ставитися до вибору майбут-
нього нашої Академії та взяти 
участь у голосуванні в четвер, 
29 жовтня.

Ваш голос має значення!

З повагою, Віктор Ковальов

АКАДЕМІЯ ВЗЯЛА УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ АКАДЕМІЯ ВЗЯЛА УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ 
ФОРУМІ РАД МОЛОДИХ УЧЕНИХФОРУМІ РАД МОЛОДИХ УЧЕНИХ

ЗВЕРНЕННЯ ЗВЕРНЕННЯ 
В. О. РЕКТОРА ДДМА ПРОФЕСОРА ВІКТОРА КОВАЛЬОВА В. О. РЕКТОРА ДДМА ПРОФЕСОРА ВІКТОРА КОВАЛЬОВА 

ДО КОЛЕКТИВІВ ДДМА, КФК ДДМА І ДФК ДДМАДО КОЛЕКТИВІВ ДДМА, КФК ДДМА І ДФК ДДМА
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На кафедрі інтелектуаль-
них систем прийняття рішень із 
2002 року існує добра традиція 
– проведення щорічних «Вечо-
рів зустрічі першого й п'ятого 
курсів». Не став винятком і 2020 
рік, хоча зі зрозумілих при-
чин захід довелося перенести  
з традиційної їдальні на від-
крите повітря. 8 жовтня сад 
Бернацького став свідком чис-
ленних конкурсів, придуманих 
студентами магістратури (СА-

20-маг) для новачків (СА-20-1, 
ІСТ-20-1) за участю викладачів 
кафедри ІСПР і студентів дру-
гого курсу (СА-19-1, ІСТ-19-1). 
Можливо, «вечір» (а точніше, 
день) і не перевершив за кіль-
кістю представлених талантів 
минулорічні заходи, але всі 
присутні на ньому студенти-но-
вачки твердо усвідомили, що 
дійсно обрали найінтелектуаль-
ніші спеціальності Академії.

Олександр Мельников

Студентка Академії Каміла Гри-
щенко (КН-20-2) блискуче виступила 
на Чемпіонаті України з шахів серед 
дівчат до 18 років, що проходив із  
2 по 20 жовтня в Києві. У змаганнях за 
звання чемпіонки боролися більше  
40 спортсменок з усієї України. У блис-
кавичній грі в шахи Каміла здобула 
перемогу, а в класичних шахах вибо-
рола бронзову медаль.

Каміла грає в шахи з шестиріч-
ного віку. За свою спортивну кар'єру 
краматорчанка здобула перемоги на 
багатьох регіональних і всеукраїн-
ських змаганнях. А в 2018 році Камі-
ла Грищенко стала чемпіонкою Єв-
ропи зі швидких шахів серед дівчат  
до 16 років.

Вікторія Лебединська

Студент першого курсу спе-
ціальності «Фізична культура  
і спорт» Данило Самохвалов уда-
ло виступив у двох змаганнях. На 
чемпіонаті України з кікбоксингу 
ISKA, що проходив 17–20 вересня 
в Чернігові, наш спортсмен брав 
участь у трьох розділах: лоукік, се-
мі-контакт, лайт-контакт у віковій 
категорії 16–17 років у вазі до 60 кг.  
У розділах «семи-контакт» і «лоу-
кік» Данило здобув «бронзові» ме-
далі. Як зазначає хлопець, бій у ло-
укік видався не з легких і, на жаль, 
він отримав травму. А на відкрито-
му чемпіонаті Донецької області  
з кікбоксингу ВПК, який відбувся 
3–4 жовтня в Краматорську і у яко-
му взяли участь 125 спортсменів, у 
віковій категорії 16–17 років у вазі 
до 60 кг Данило став переможцем! 
Наразі наш студент готується до 
чемпіонату України, який повинен 

відбутися 15–18 жовтня в Харкові.
Загалом Данило займається 

кікбоксингом 12 років, 5 із яких ви-

ступає в розділі «лоукік», та улю-
бленим розділом залишається 
фул-контакт. За ці роки спортсмен 
неодноразово посідав перші міс-
ця на всеукраїнських змаганнях.  
У спорті хлопця приваблює атмос-
фера тренувань, самі бої і, звісно 
ж, досягнення висот. Найголовні-
шим своїм досягненням уважає 
виховання в собі сили волі: «На мій 
погляд, це найважливіша риса для 
кожного спортсмена», – зазначає 
Данило. А ще кікбоксер дуже вдяч-
ний своїм батькам за те, що віддали 
його в спорт і всіляко підтримували 
всі ці роки.

Поділився Данило і своїми пла-
нами на майбутнє: після отримання 
освіти хоче бути тренером або суд-
дею змагань. «Справедливим суд-
дею», – підкреслив спортсмен.

Вікторія Лебединська

У Краматорську 15 жовтня від-
булися змагання з пейнтболу, при-
свячені Дню захисника України,  
у яких узяли участь три збірні ко-
манди студентів закладів вищої 
освіти Донецької області: Донбась-
кої державної машинобудівної 
академії, Донбаської національної 
академії будівництва та архітекту-
ри і збірна команда закладів вищої 
освіти регіону.

Для студентів це був новий до-
свід та нові враження. Змагання 
пройшли в запеклій та цікавій бо-
ротьбі. У підсумку, команда нашої 
Академій, за яку виступали студен-
ти групи ФКС-20-1 – Катерина Гайну-
ліна, Діана Морозова, Єгор Ткачов, 
Артем Гірченко та Ярослав Оверчук, 
виборола II місце. А в заключному 
виді змагань – поєдинку капітанів, 

наш Єгор Ткачов був найсильнішим.
Цей захід був проведений за 

сприяння Донецького обласного 
відділення (філії) Комітету з фізично-
го виховання та спорту МОН України 

та відділення Національного Олім-
пійського комітету України в Доне-
цькій області.

Юрій Сорокін, старший викладач 
кафедри фізичного виховання і спорту

«1 ПЛЮС 5» НА ІСПР  «1 ПЛЮС 5» НА ІСПР  
У НОВІЙ ЛОКАЦІЇУ НОВІЙ ЛОКАЦІЇ

ШАХІСТКА СТАЛА ЧЕМПІОНКОЮ ШАХІСТКА СТАЛА ЧЕМПІОНКОЮ 
УКРАЇНИУКРАЇНИ

КІКБОКСЕР ЗДОБУВ «БРОНЗУ» Й «ЗОЛОТО»КІКБОКСЕР ЗДОБУВ «БРОНЗУ» Й «ЗОЛОТО»

Відкритий турнір ДГМА  
з настільного тенісу, присвя-
чений пам’яті В. Мінібаєва, що 
відбувся в жовні в нашій Акаде-
мії, проходив під керівництвом 
спортивного клубу ДДМА та 
Федерації настільного тенісу 
міста Краматорська.

Змагання проводилося 
в декілька етапів, аби не до-
пустити скупчення спортсме-
нів і утримувати карантинну 
відстань. У змаганнях узяли 
участь 34 спортсмени: 11 студентів  
і 23 спортсмена старшої вікової категорії.

У підсумках змагань призові місця 
були розподілені наступним чином:

серед студентів: 1-е місце – Мико-
лай Мироненко (ПМ-20-1т);

2-е місце – Катерина Гайнуліна  
(ФКС-20-1);

3-є місце – Мілла Сазонова  
(ТЕД-19-1).

спортсмени старшої вікової ка-
тегорії:  1-е місце – Володимир Васи-
льєв;

2-е місце – Віталій Кравченко;
3-є місце – Юрій Щербак.
Переможці змагань були відзначені 

грамотами та дипломами, а також мате-
ріальною нагородою.

Юрій Долинний, доцент кафедри 
фізичного виховання і спорту

ТУРНІР З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУТУРНІР З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ

СПОРТСПОРТ

СИЛЬНІ Й ВЛУЧНІСИЛЬНІ Й ВЛУЧНІ

Конференція організова-
на за ініціативою Донбаської 
державної машинобудівної 
академії спільно з Донецьким 
фізико-технічним інститутом  
ім. О. О. Галкіна НАН України, 
Гірничо-металургійною акаде-
мією ім. Станіслава Сташица 
AGH, ПАО НКМЗ, ПАО «Енерго-

машспецсталь» та інформацій-
ної підтримки журналу «Обра-
ботка материалов давлением».

У конференції крім на-
уковців Академії взяли участь 
представники Гірничо-мета-
лургійної академії ім. Станіс-
лава Сташица AGH (Польща), 
ТУД (Дрезден, Німеччина), 
НТУУ «КПІ», ІПМ НАН України 

(Київ, Україна), НМетАУ, ДДТУ 
(Алчевськ, Україна), ПДТУ (Ма-
ріуполь, Україна), КМИ ГВУЗ 
«КНУ» (Кривий Ріг, Україна), 
ДонФТІ, ДДТУ (Кам'янське, 
Україна), КДІУ (Теміртау, Казах-
стан), КрНУ (Кременчук, Украї-
на), КГИУ (Казахстан). Узагалі –  
34 учасники.

Робота конференції про-
ходила у формі пленарних 
засідань, роботи секцій і дис-
кусій в онлайн-режимі за до-
помогою програми Zoom. 
Учасники конференції об-
говорювали проблеми ви-
користання сучасних методів 
моделювання (методу кінце-
вих елементів, методу клітин-

них автоматів) та традиційних 
методів для аналізу процесів 
обробки тиском та підвищен-
ня якості отриманих виробів; 
нові технології, що застосо-
вують інтенсивну пластичну 
деформацію для підвищення 
якості виробу; перспективи 
розвитку процесів, техноло-
гій і обладнання для обробки 
матеріалів тиском у металургії  
та машинобудуванні.

На пленарних і секційних 
засіданнях було заслухано 20 
доповідей і повідомлень. Од-
ночасно працювало п’ять сек-
цій за напрямками: моделю-
вання технологічних процесів 
обробки тиском; процеси ком-
бінованого деформування та 
отримання матеріалів із муль-
тимасштабною структурою 
методами інтенсивного плас-
тичного деформування; нові 
технології кування та штампу-

вання; удосконалення техно-
логій прокатки й волочіння; 
удосконалення обладнання та 
устаткування обробки тиском.

За результатами конферен-
ції учасники винесли рішення 
продовжити розвиток та зміц-
нювати зв’язки із закладами 
вищої освіти й підприємства-
ми в галузі обробки матеріалів 
тиском в Україні та проводити 
конференцію щорічно. Ма-
теріали доповідей учасників 
конференції, що увійшли у два 
номери збірника наукових 
праць «Обработка материалов 
давлением», будуть корисні 
науковцям, викладачам, аспі-
рантам і студентам ЗВО, а та-
кож фахівцям машинобудівних  
та металургійних підприємств.

Абхарі Пейман,
професор кафедри ОМТ

ДОСЯГНЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДОСЯГНЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАШИН ОБРОБКИ ТИСКОМТЕХНОЛОГІЙ ТА МАШИН ОБРОБКИ ТИСКОМ

XXIIІ міжнародна науково-технічна конференція 
«Досягнення та проблеми розвитку технологій та ма-
шин обробки тиском», що відбулася в нашій Академії  
13–15 жовтня й проходила в онлайн-режимі, була присвя-
чена 85-літтю ПАО НКМЗ и 55-літтю ПАО ЕМСС.
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Революція не виникла спон-
танно. Патріотичні сили – «На-
родний рух України», «Україн-
ська Гельсінська група» разом 
зі студентами, які були об’єднані  
в «Студентське братство» і «Укра-
їнську студентську спілку», ще 
з 1988 року організовували ак-
ції спротиву керівництву УРСР.  
А влітку 1990 року студенти ви-
рішили провести в жовтні акцію 
непокори й голодування в Києві. 
Тому 2 жовтня 1990 року в Києві, 
на майдані Незалежності (на той 
час площа Жовтневої революції), 
розпочалася студентська акція 
протесту, яка згодом отримала 
назву «Революція на граніті».

Основною метою була не-
залежність України. Для її до-
сягнення молоді люди вперше  
в історії України висунули вимо-
ги, які передбачали кардиналь-
ній поворот від Московського 
напрямку розвитку до Європей-
ського:

• Недопущення підписання 
нового союзного договору

• Перевибори Верховної 
Ради УРСР на багатопартій-
ній основі не пізніше весни  
1991 року

• Повернення на терито-
рію УРСР українських солдатів,  
а також забезпечення прохо-
дження військової служби юна-
ками-українцями винятково на 
території республіки

• Націоналізація майна Ком-
партії України та ЛКСМУ

• Відставка голови Ради Мі-
ністрів УРСР Віталія Масола

Студенти того часу добре 
зналися на політиці, уміли ро-
бити правильні висновки з вну-
тріполітичного стану держави. 
Тому швидко відгукнулися на 
заклик лідерів студентських ру-
хів, і вже 2 жовтня на майдані  
Незалежності було створено 
периметр, огороджений мотуз-
ками з усіх боків. На периметрі 
зразу почала чергування сту-
дентська охорона, а всередині 
почало рости студентське на-
метове містечко. Там були забез-
печені порядок, дисципліна, да-
валися взнаки місяці підготовки. 

Треба було додержуватися суво-
рої конспірації, щоб не наразити 
на непотрібну небезпеку себе й 
своїх товаришів. Заздалегідь був 
установлений формат спілку-
вання по дротовому телефону. 
На той час це був єдиний засіб 
спілкування, але він прослу-
ховувався в КДБ. Зараз можна 
відзначити, що формат був від-
працьований удало, адже одна 
помилка неодмінно призвела б 
до арештів і зриву акції. 

Під час акції було продумано 
систему розподілу праці. Були 
загони охорони, до обов’язків 
якої входила протидія прово-
каціям КДБ. За периметр акції 
не могли одночасно вийти два 
з трьох співголів, якими були 
Олесь Доній, Маркіян Іващишин 
і Олег Барко, а також не могли 
одночасно виходити деякі ак-
тивісти. Ці та інші заходи забез-
печили безпеку людей від про-
вокацій КДБ і арештів. Студенти, 
що відповідали за охорону на-
метового містечка, носили чорні 
пов'язками на голові (ті, хто голо-
дував, носили білі).

Усі рішення щодо життя на-
метового містечка, протестів 
приймалися колегіально Ко-
ординаційною радою табору, 
основні питання вирішували до  
12 студентів за наявності квору-
му. Усередині було велике штаб-
не шатро, інші ж встановлювали-
ся навколо в ряди з однаковими 
проміжками. Були також намети 
для пресгрупи (за зв'язок із пре-
сою відповідали Сергій Бащук та 

Олег Кузан) та медслужби (керів-
ники — Тарас Семущак та Олег 
Тягнибок).

Кожен учасник акції реєстру-
вався і мав перепустку. Кияни 
безперервно несли теплі речі, 
окріп, зокрема за розпоряджен-
ням секретаря парткому КПІ  
В. Крючкова привезли розкла-
дачки. Через гучномовці оголо-
шувався відбій та підйом. 

За півтора тижні через го-
лодування й відсутність пози-
тивних зрушень почала нако-
пичуватися втома. Необхідно 
було активізувати молодь, тому 

вирішили піднімати студентство 
вишів на страйки й підтримку 
заявлених вимог. Організовува-
лися пікетні групи, які рушали до 
стін різних університетів Києва й 
закликали студентів страйкувати 
і йти на Хрещатик. Студенти за-
ходили в аудиторії і під час лекції 
їм надавали можливість висло-
вити свої вимоги та закликати до 
підтримки всіх людей, яких було 
можливо. 

Влада ігнорувала студентів 
два тижні. Але коли 15 жовтня їх 
підтримали багато навчальних 
закладів, а також деякі промис-
лові підприємства й численні 
колони студентів і робітників 
рушали з різних кінців Києва, по 
дорозі закликаючи до страйку, 
тоді влада звернула-таки увагу 
на студентські вимоги. Правля-
ча верхівка партії, може, упер-
ше злякалася по-справжньому. 
Було навіть розпорядження до 
КДБ, щоб вони розробляли про-
вокації студентів. 

Було прийнято рішення 
штурмувати Верховну Раду. 
Сформовану загальну колону  
з усіх боків оточував живий лан-
цюг студентів-охоронців. Колона 
рушила до Верховної Ради і піді-
йшла з боку вулиці Кірова (нині 
Михайла Грушевського, відома 
подіями Євромайдану). Студенти 
прорвали загородження міліції. 
На сходах Верховної Ради їх уже 
чекали депутати-патріоти Украї-
ни. Почався мітинг, люди сканду-
вали: «Україні – волю», «Кравчук, 
ми прийшли!»

У Київ було стягнено право-
охоронців, з'явилися машини  
з водометами поруч із майданом 
Незалежності. Вхід до Верховної 
Ради охороняла шеренга мілі-
ції. Переглядаючи фотографії 
тих подій, я бачу розгублені очі 
міліціонерів, від яких комуніс-
тичні бонзи жадали хоч якогось 
захисту, а вони стояли перед 
революційним студентством, на-
лаштованим на рішучу боротьбу, 
і нічого не могли зробити, адже 
підсвідомо міліціонери відчува-
ли, що народ має безумовне пра-
во на повстання.

Співголів запросили до пар-
ламенту. Студенти вирішили, що 
піде Олесь Доній. Комуністична 
група 239 сподівалася, що сту-
денти ще раз виголосять вимоги, 
зал покиває головами, скажуть, 
що студенти молодці, пообіця-
ють їм, що розглянуть вимоги, 
і все забудеться. Але Олесь До-
ній, несподівано для групи 239, 
висловив вимогу щодо одного-
динного прямого ефіру на теле-
баченні з трансляцією по радіо 
і недоторканості студентів, які 
залишилися біля входу. Студенти 
були задоволені.

Далі частина студентів зали-
шилася біля парламенту разом 
із голодуючими, а більшість на 
чолі з Олесем Донієм рушила 
назад до наметового містеч-

ка. Кілька студентів на чолі  
з Петром Шереверою зайняли 
червоний корпус будівлі КНУ 
ім. Т. Г. Шевченка. Вони зайшли 
туди й мали блокувати спроби 
зачинити двері, якщо такі відбу-
дуться. Почався «окупаційний 
страйк», над корпусом підняли 
національний жовто-блакит-
ний прапор, Петро Шеревера 
був призначений комендантом, 
порядок у будівлі був забез-
печений, страйк мав тривати  
до закінчення голодування.

Потім відбулася пряма тран-
сляція по телебаченню, на яку 
прийшли співголови, комен-
дант табору Тарас Корпало та 
В'ячеслав Кириленко, кожен 
роз'яснював одну з вимог. Вони 
також закликали однодумців до 
всеукраїнського страйку.

Депутат Ігор Юхновський 
назвав прийняття вимог молоді 
Верховною Радою унікальним 
явищем у житті республіки і на-
голосив, що це зближує депута-
тів із народом, додає їм великої 
ваги й авторитету, що в майбут-
ньому буде створена ще не одна 
погоджувальна комісія для спо-
кійного вирішення проблем, що 
стоятимуть перед республікою. 
Висловив подяку студентам «за 
їхню витримку, за їхню само-
пожертву, за їхню стійкість», 
депутатам, які їх підтримали,  
і попросив молодь припинити 
голодування, прибрати наме-
тове містечко й узятися до на-
вчання. Кравчук зазначив, що 
перемогли «здоровий глузд, 
згода, тверезість, розум». Вимоги 
студентів були в основному ви-
конані (дивись матеріал поряд).

Студенти ж зазначили, що 
боротьба тільки починаєть-
ся, однак обіцянку виконали  
й припинили голодування. До-
ній та Іващишин виступили по 
телебаченню, де зазначили, що 
«голодування припиняється:  
перемога».

Протягом 16 днів в акції го-
лодування взяли участь від 400 
до 450 осіб, переважно студен-
ти, до них долучалися також на-
родні депутати й старші люди.

Як пише Роман Іваничук:  
«У цей час багато депутатів- 

комуністів виявили свою «анти-
людяну сутність». Так, депутат із 
Миколаєва Михайло Башкіров 
сказав: «Не волнуйтесь – все 
это скоро кончится, но сколько 
трупов будет, сколько трупов!» 
(рос.)

Депутат від Криму Віталій 
Рева закликав: «Очистити пло-
щу від студентів, ввести надзви-
чайний стан в Києві!» А в Москві 
депутат Микола Касьян сказав: 
«И пускай голодают, нам будет 
больше что кушать!..»

Значення «Революції на гра-
ніті», що була повністю організо-
вана силами студентства, мало 
на той час небагато аналогів  
у Європі. Прямим наслідком ки-
ївських протестів була відставка 
голови Ради Міністрів УРСР Ві-
талія Масола та виконання низки 
вимог мітингувальників. Ці акції 
та голодування відіграли важли-
ву роль у становленні незалеж-
ності України. Та незважаючи 
на обіцянку не притягувати до 
кримінальної відповідальності 
учасників протестів, були від-
криті кримінальні справи, зо-
крема Олеся Донія кинули до 
Лук'янівського СІЗО, але згодом 
звільнили під тиском громад-
ськості. 

Цю революцію від інших, які 
проходили в Україні, відрізняє 
велика організованість, без якої, 

у часи свавілля комуністичної 
партії з її каральним органом 
КДБ, вона була б приречена на 
провал.

Велика заслуга студентства 
з Києва, Львова, Івано-Франків-
ська, Запоріжжя, Дніпродзер-
жинська, Луганська полягає  
в їхній згуртованості й органі-
заційній роботі серед робочих 
колективів заводів і фабрик, що 
запалило вогонь повстання про-
ти комуністичних устоїв у всій 
Україні. 

І в наш час постає питання: 
а чи здатні сучасні студенти по-
вторити таке? Звісно, була Ре-
волюція гідності (2013–2014) 
років, але пройшло вже цілих 
шість років. Та, провівши опиту-
вання студентів, я виявив різку 
аполітичність та незнання, хто 
за що відповідає в країні. Хоча 
більшість з опитуваних незадо-
волені теперішнім станом справ, 
вони не хочуть нічого змінювати, 
і це мене сильно бентежить. Бо 
молодь завжди була «двигуном» 
суспільно-політичного прогресу 
й рушійною силою, яка може на-
віть змінити вектор розвитку ці-
лої держави. Та я все ж таки вірю 
в те, що студентство може знову 
спалахнути новим вогнем, якщо 
в нього буде мотивація.

Анатолій Грицина 

СТУДЕНТИ ЗМІНИЛИ ХІД ІСТОРІЇСТУДЕНТИ ЗМІНИЛИ ХІД ІСТОРІЇ

13 жовтня 2020 року у 
віці 76 років після трива-
лої хвороби помер Обу-
хов Анатолій Миколайо-
вич. Він був турботливим 
батьком, дідусем і любля-
чим чоловіком. З 1975 до 
2018 року працював ви-
кладачем кафедри вищої 
математики ДДМА.

Співробітники ака-
демії цінували Анатолія 
Миколайовича за діло-
ві якості вченого й ви-
кладача. Він був вірним 
другом, завжди готовим 
надати допомогу в будь-
який ситуації, що скла-
лася. Студенти любили й 
цінували його як педагога  

й мудрого наставника.
Добрі спогади про ньо-

го на все життя залишать-
ся в серцях усіх оточуючих 
його людей.

Кафедра математики  
та моделювання

ПАМ’ЯТІ АНАТОЛІЯ ОБУХОВАПАМ’ЯТІ АНАТОЛІЯ ОБУХОВА

Про Революцію на граніті дехто сьогодні намагається не згадувати як про ПЕРШУ й найбільш удалу. Хоч ця подія 
стала однією з видатних в історії України. Революція на граніті не мала на той час аналогів у всій Європі, адже «оксами-
тові революції» Східної Європи в 1989 році проводили досвідчені політики. А ця революція, здійснена студентами, по-
казала, що в Україні виросло нове, молоде покоління, яке не боїться в’язниць і готове відкрито відстоювати свою думку  
і йти наперекір владі. 

Ті події Революцією на граніті назвали тільки через кілька років, а спочатку вона організовувалася, як студентська 
акція спротиву зі студентським голодуванням. Та їй судилося змінити напрямок розвитку України з ортодоксального 
комуністичного на демократичний.

17 жовтня парламент задовольнив вимоги
 студентів. Відбулося голосування, 

де було прийнято такі рішення:
1. Стосовно проведення нових виборів:
Упродовж другої сесії Верховної Ради УРСР прийняти: За-

кон про референдум в Українській РСР, Закон про громадські 
об'єднання та організації в Українській РСР, Закон про статус на-
родного депутата Української РСР, передбачені порядком ден-
ним, та Закон про вибори в Українській РСР на багатопартійній 
основі.

У 1991 році провести в Українській РСР народне голосування 
(референдум) з питання довіри Верховній Раді Української РСР 
12-го скликання і за його результатами вирішити питання про 
проведення нових виборів до кінця року.

2. Стосовно військової служби громадян України:
Забезпечити проходження строкової військової служби гро-

мадянами України поза межами республіки тільки за добровіль-
ною згодою громадянина.

З цією метою до 31 грудня 1990 року прийняти Закон про 
проходження строкової військової служби громадянами Украї-
ни на території республіки, Закон про альтернативну військову 
службу, а також утворити необхідні державні органи.

3. Стосовно націоналізації майна КПРС та ВЛКСМ на тери-
торії України:

Відповідно до постанови Верховної Ради УРСР від 15 жовтня 
1990 року розглянути на сесійному засіданні висновки Держав-
ного арбітражу УРСР, Міністерства юстиції УРСР і Державного 
комітету УРСР по економіці з питання щодо націоналізації майна 
КПРС та ВЛКСМ на території України і до 1 грудня 1990 року утво-
рити тимчасову комісію Верховної Ради УРСР з цього питання.

4. Стосовно Союзного договору:
Згідно зі Зверненням Президії Верховної Ради УРСР, схвале-

ним Верховною Радою УРСР 15 жовтня 1990 року, спрямувати 
всі зусилля Верховної Ради УРСР на стабілізацію політичної і еко-
номічної ситуації в республіці, на побудову правової суверенної 
Української держави, прийняття нової Конституції республіки,  
і поки цього не досягнуто, укладення Союзного договору вважа-
ти передчасним.

5. Стосовно відставки Голови Ради Міністрів УРСР:
Взяти до відома повідомлення Голови Верховної Ради УРСР 

Кравчука Л. М. від 17 жовтня 1990 року стосовно відставки Голови 
Ради Міністрів УРСР Масола В. А. і вирішити це питання в порядку, 
передбаченому статтею 97 п. 9, статтею 108 п. 4 Конституції УРСР.

З метою створення правової основи для виконання цієї по-
станови до 30 листопада 1990 року привести діючу Конституцію 
УРСР у відповідність із положеннями Декларації про державний 
суверенітет України.
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Два Сергія та червоний «Ланос»
Сергій Хряков та випускник нашої 

Академії Сергій Денисюк улаштували 
собі справжню пригоду в гонитві за 
моментом! За п’ять днів хлопці встигли 
зустріти світанок на рожевому озері, по-
бувати в справжній українській пустелі, 
побачити Чорне та Азовське моря, по-
милуватися красотами Херсонського 
гранд-каньйону, відвідати Хабловський 
маяк, Актовський каньйон та ще багато 
цікавого.

Першою зупинкою роуд-тріпу ста-
ло Генічеське озеро. Більшість людей 
вважають, що воно й справді таке ро-
жеве, але це не зовсім так. Озеро не ви-
глядає так, як на картинках в інтернеті, 
через купу багнюки. Вона вносить свої 
корективи, і поблизу берега вода зда-
ється сірою і аж ніяк не рожевою. Треба 
постаратися, щоб побачити довгоочі-
кувану рожевизну озера. Тому нашим 
хлопцям довелося прокидатися дуже 
рано, йти слизькою багнюкою, у солоній 
воді, вдихаючи «чудові аромати», щоб 
зустріти довгоочікуваний світанок на 
рожевому озері… Але воно того варте! 
Вони дійсно побачили цю красу та да-

ють пораду всім, хто хоче там побувати: 
запасатися прісною водою, бо вода там 
дуже солона.

Наступним місцем призначення 
стали Олешківські піски. Не Сахара, 
звичайно, але тягне на справжню укра-
їнську пустелю! Там були дерева, кущі, 
трава, проте можна було знайти місце 
з одними лише пісками. «Тут треба по-
бувати кожному! А також це гарне місце 
для фотосесій», – зазначив один із ман-
дрівників. Адже головною ціллю обох 

хлопців стало знайти натхнення та по-
практикуватися у фото й відеозйомці.

Херсонський гранд-каньйон вра-
зив хлопців красотами Чорного моря  
в поєднанні з величчю гір. Окрім цього, 
неподалік від каньйону нашим подо-
рожнім удалося знайти кемпінг, де вони 
переночували.

Найскладнішою частиною шляху 
стала подорож до Хабловського маяка. 
Дорога виявилася жахливою, але про-
їхати повз відомий маяк теж не хотілося, 
і червоний «Ланос», на якому подоро-
жували хлопці, таки витримав і привіз 
їх до Актовського каньйону – чудового 
місця для медитації та хайкінгу.

Так і завершилася подорож наших 
хлопців Україною, та це не остання: їх 
чекає величезна кількість цікавих місць, 
не тільки в нашій країні, а й закордоном.

Велосипедом до моря
Без пригод цього літа не обійшлася 

ще одна студентка нашої Академії Міле-
на Наумченко. Дівчина разом зі своєю 
компанією проїхала понад 600 км на ве-
лосипеді, аби побачити море!

Дорога до кінцевого пункту при-
значення – Бердянська була досить 
важкою. Їхали чотири дні. Компанія 
проклала найшвидший шлях на мапі, 
проте довелося крутити педалі через 
ями, погані дороги й не тільки. Тож 
Мілена всім, хто вирішить повторити 
їхню путь, рекомендує їхати Маріу-
польською трасою і не зважати на ви-
верти «гугловських» карт.

Яка ж подорож і без пригод! Ком-
панія вдень їхала, а на ночівлю зупи-
нялися, як то кажуть, у полях. Спали в 
наметах. І ось одної ночі вони почули 
дивні звірячі звуки. Було досить страш-
но, але довелося виходити з намету й 
дивитися, що воно таке. Та коли ман-
дрівники увімкнули ліхтарики, були 
страшенно здивовані – нічними гос-
тями виявилися рисі! Вони нічого не 
боялися та неспішно гуляли своїми 

володіннями. Проте компанія прояви-
ла сміливість і за допомогою ліхтаря та 
електрошокера вдалося вигнати ди-
ких кішок з міста ночівлі.

Півтора дня Мілена та її компанія 
відпочивали в Бердянську, а потім – 
виснажливий шлях додому літнім пе-
клом та ще й проти вітру.

 Та Азовського моря Мілені зда-
лося замало, тож дівчина зірвалася в 
нову подорож, цього разу автівкою. 
Частиною подорожі також стало Гені-
чеське озеро, проте нашій студентці 
не вдалося побачити цю рожеву гладь, 
яку відкрили для себе два наші Сергії, 
проте дівчина не здалася й навідалася 
в дивовижне містечко Хорли.

«Це місто унікальне тим, що це пів-
острів, який знаходиться на Чорному 
морі, а навкруги багацько неглибоких 
пляжів», – розповідає Мілена. Окрім 
цього в місті Хорли можна побачити 

справжні гейзери з прісною водою! 
Так-так, звідти дійсно можна пити 
воду, як із джерела.

Наступною зупинкою стали «укра-
їнські Мальдіви». Острів Джарилгач 
вразив компанію своєю красою. Вода 
навколо острова також відрізнялася 
криштальною чистотою, і все це спра-
вило враження справжніх Мальдів. 
Також гостей острова родинно зустрів 
справжній дельфін. Окрім цього, це 
гарне місце для українських дайверів.

Скільки чудових місць можна по-
бачити, подорожуючи Україною. Тепер 
ви знаєте, що не тільки закордоном  
є на що подивитися, а й у межах влас-
ної країни будь-хто може відпочити 
круто та бюджетно.

Катерина Кочерова

«ЧТО? ГДЕ? «ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Ответы на вопросы из прошло-
го номера.

Вопрос 1. Недавний всплеск по-
пулярности в Мексике национальной 
обуви гуарачеро (с длинными носа-
ми) объясняется тем, что в ней легко 
соблюдать… Что?

Ответ: [социальную] дистанцию.
Комментарий: людям в такой обу-

ви тяжело стоять в толпе близко друг 
к другу, таким образом, благодаря гу-
арачеро мексиканцы во время каран-
тина соблюдают дистанцию.

Автор: Андрей Бойко, Киев.
Вопрос 2. Считая, что бывший па-

рень недостаточно сильно горюет по-
сле расставания, одна девушка посла-
ла ему домой несколько мешков…  
С чем?

Ответ: с луком.
Комментарий: чтобы он пролил 

столько же слёз, сколько и она.
Автор: Владимир Островский, 

Киев.
Вопрос 3. Историк писал, что 

многие индейцы считали ИХ освобо-
дителями от колонизаторов и присо-
единялись, покидая свои дома на не-
сколько лет. Другие «ОНИ» собрали 
более четырёх с половиной милли-
ардов долларов. Назовите ИХ тремя 
словами.

Ответ: пираты Карибского моря
Комментарий: морские разбой-

ники обычно не практиковали ра-
сизм, не считали индейцев неполно-
ценными и тесно общались, изучая 
языки друг друга. Известная киноф-
раншиза, на данный момент состоя-
щая из пяти фильмов, стала для соз-
дателей довольно прибыльной.

Автор: Игорь Демьянцев, Гомель.
Продолжаем публиковать во-

просы международного турнира по 
игре «Что? Где? Когда?» под назва-
нием «Лига старта. Эпизод XVI».

Вопрос 1. Карантин 2020 года 
сильно ускорил дигитализацию – на-
пример, появилось множество служб 
доставки, благодаря которым курье-
ры могут что-то принести к дому или, 
наоборот, вынести. А недавно с помо-
щью сервиса Zoom впервые в исто-
рии вынесли ТАКОЙ ИКС. Назовите 
ТАКОЙ ИКС.

Вопрос 2. Так как суеверные 
люди очень боятся привидений, про-
давцы одного дома с привидениями 
пообещали бонусом к покупке запас 
ЕЁ. Из-за наличия такого запаса вла-
дельцев дома недавно в шутку пред-
упредили о возможном ограблении. 
Назовите ЕЁ двумя словами.

Вопрос 3. Во времена Ренессан-
са стрельчатая арка воспринималась 
как что-то отсталое, и её форму срав-
нивали с очертаниями палаток, в ко-
торых когда-то жили… Кто?

Александр Мельников,
председатель Клуба  

интеллектуальных игр ДГМА

МАНДРУЄМО УКРАЇНОЮ

Уведення карантину (дистанцій-
ного навчання в студентів, канікул 
у школярів) не завадило краматор-
ським інтелектуалам узяти участь 
у черговому етапі міжнародного 
чемпіонату з гри «Що? Де? Коли?» – 
«Ліга старту. Епізод XIX», цього разу  
в онлайн-форматі. Як і на попере-
дньому етапі, із 36 вельми цікавих за-
питань тільки 6 виявилися складними 
для всіх наших знавців.

Примітно, що з 10 команд чотири 
представляли групи учасників чемпі-
онату ДДМА серед першокурсників, 
що пройшов у вересні (таке трапи-
лося вперше за останні кілька років), 
причому трьох різних факультетів,  
і при цьому показали дуже непоганий 
для дебютантів результат. Також при-
мітно, що онлайн-формат не злякав 
дві шкільні команди школи-ліцею № 8.

Лідерство в першому турі неспо-
дівано захопила «Воронка ентропії» 
(2-й прискорений курс ДДМА) –  
7 правильних відповідей, «ВЯБР»  
(СА-17-1 ДДМА) і «Древні греки»  
(СА-18-1, ІСТ-18-1, СА-19-маг,  
КН-19-маг ДДМА) – по 5. У другому 
турі «Древні греки» знайшли «свою 
гру» – 9 відповідей («Воронка ентро-
пії» – 5). Третій тур лідери завершили 
майже однаково.

У підсумку чемпіоном другого 
етапу відкриття сезону з 22 очками 
стали «Древні греки», на другому міс-
ці – «Воронка ентропії» (21).

Цікаво, що чемпіони серед пер-
шокурсників «Метка» (ІСТ-20-1) по-
ступилися одним очком «Дилемі» 
(МН-20-1), тоді як місяць тому мене-
джерам не вистачило одного очка  
до призового місця.

Офіційні підсумки «Ліги старту. 
Епізод XIX» будуть підведені приблиз-
но через місяць – стежте за нашою 

інформацією в соціальних мережах.  
До зустрічі на третьому етапі!

Олександр Мельников

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

Місце Команда (група) Звідки Кількість 
відповідей

Рейтинг 
запитань

1  Древні греки  Софія Баган  ДДМА  22

2  Воронка ентропії  Аліна Григор'єва  ДДМА  21

3 ВЯБР  Ярослав Бондарєв  ДДМА  16

4 Дилема  Ілля Коржов  ДДМА  13

5 Метка  Олексій Ковальов  ДДМА  12

6  Кактуси  Олександр Дмитренко  ШЛ № 8  11

7-8  Маффіа  Анастасія Котенко  ДДМА  8

7-8  Блискучий дует  Юлія Костильова  ДДМА  8

9  Володарі часу  Анастасія Никонова  ШЛ № 8  6

10 СА-ІСТ-19  Олексій Закабула  ДДМА  3

ПОДОРОЖІ ВЕЛОСИПЕДОМ І АВТІВКОЮПОДОРОЖІ ВЕЛОСИПЕДОМ І АВТІВКОЮ

ГЕЛОВІН НАБЛИЖАЄТЬСЯ,  ГЕЛОВІН НАБЛИЖАЄТЬСЯ,  
І ЖОДЕН КОРОНАВІРУС ЦЬОМУ НЕ ЗАВАДИТЬ!І ЖОДЕН КОРОНАВІРУС ЦЬОМУ НЕ ЗАВАДИТЬ!

Цього літа члени нашої редакції відвідали дивовижні місця України та пройшли довгий і тернистий 
шлях заради прекрасних видів і чудових моментів. Подорожували по-різному: одні їхали автівкою, інші шу-
кали пригод на велосипеді.

Ми вже звикли ходити в масках, 
і нікого це не дивує. Окрім цього,  
у магазинах можна знайти маску 
будь-якого кольору та на будь-
який смак. Ви вже, напевно, бачи-
ли ці «посмішки», подібні до оска-
лу, різноманітні написи та інші 
принти. Проте головне свято не-
чистої сили вже на підході. Чим же 
нас здивують цьогорічні маски?

Напевно, скоро ми побачимо, 
як хтось у масці Дарта Вейдера 
буде купувати сосиски в магази-
ні або як маленький «Крик» піде 
до дитячого садка. А що? Усю-
ди ж пишуть – заходити тільки  
в масках. Ось вам і маски.

Не слід забувати й про при-
йдешні холоди. Уже скоро в про-
даж надійдуть маски з начосом, 
щоб тепліше було, та маски, які 

прикривають вуха від вітру. Тоді 
й шапку купувати не доведеться. 
Економія!

Тож чекаємо на «маски-шоу». 
Так хоч веселіше жити, адже без 
веселощів усе здається сірим та 
захмареним, тим більше під час 
пандемії.

Катерина Кочерова


