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Спочатку звернемося до 
цифр. Вони красномовно про 
все говорять і наведені в табли-
ці. У першому й другому турах 
явка була однакова – 329 осіб. 
Збіг кількості виборців, які про-
голосували, є випадковим, адже 
кінцева явка в обох турах ви-
падковим чином сформувалася 
з 376 осіб, обраних на зборах 
колективів ДДМА і її підрозділів. 
В обох турах у Віктора Ковальо-
ва була беззаперечна перемо-
га. Ігор Сташкевич не пройшов 
у другий тур, а його виборці 
в другому турі голосували за 
інших претендентів або не під-
тримали жодного з кандидатів.

Як правило, Ігоря Сташ-
кевича переважно підтриму-
вали студенти. У цьому немає 
нічого дивного, адже він, як 
голова профкому, дуже тісно 
співпрацює зі студентським са-
моврядуванням, бере участь 
у студентських заходах і тому 
має авторитет серед студентів. 
Коли Ігор Сташкевич вибув піс-
ля першого туру, імовірно, що 
більшість студентів у другому 
турі голосувала за Віктора Ко-
вальова.

Була й незначна кількість 
недійсних бюлетенів. У першо-
му турі – 2 шт., а в другому –  
3 шт.

Про виборчі програми
Не будемо детально їх роз-

глядати, тому що це може бути 
окремим матеріалом. А подиви-
мося на них із точки зору, чим 
саме програма допомогла кан-
дидату отримати перемогу.

Структура програми Ві-
ктора Ковальова традиційна.  
У ній узяті реальні зобов’язання. 
Нема популістських зо- 
бов’язань, за виконання яких 
наприкінці строку контракту 
можна й забути. У програмі ясні 
цілі й задачі викладені без за-
йвих слів.

Програма Наталії Рекової 
складена за традиційним по-
літичним принципом. Третина 
програми – це критика існую-
чого ректора, після критики 
наведено багато статистичних 
даних минулих років робо-
ти ДДМА, аж із 2008 року, без 
прив’язки до своїх програмних 
зобов’язань.

Програма Ігоря Сташкевича 
достатньо реалістична й зро-
зуміла професорсько-викла-
дацькому складу й студентам.  
У ній багато такого, що робить-
ся зараз у ДДМА, або робилося 
раніше, а зараз призупинене  
з різних причин.

Виборчий процес
Виборчий процес у на-

вчальному закладі має багато 
відмінностей від виборчого 
процесу, який відбувається 
серед політиків для обрання в 
ради різних рівнів. За три де-
сятиріччя існування виборів 
ректорів у вищій школі були 
й аномалії від звичного пере-
бігу подій, але такий виборчий 
процес, як у цьому році, у нас 
проходив уперше. Як правило, 

людину на посаду ректора оці-
нюють за виконаними справа-
ми й за науковими досягнення-
ми. Це лежить в основі рішень 
усіх досвідчених колег-науков-
ців. Велике значення має на-
уковий доробок (заслуги), адже 
вирішувати наукові справи 
будуть, перш за все, із вишем, 
який має авторитет у науково-
му світі, а ректор є головним 
провідником.

Своє рішення про підтрим-
ку кандидата професорсько-ви-
кладацький склад і співробітни-
ки приймають самостійно, без 
указівок деканів, завідувачів ка-
федр або начальників відділів. 
Обговорення іноді можуть бути 
на вчених радах, семінарах, 
конференціях чи між окремими 
співробітниками. Агітація – усна 
на зборах, чи усні вказівки від 
начальників, або через листівки 
й плакати – не застосовується.

Яке ж було в нас здиву-
вання, коли в наші вибори по-
чалися зовнішні втручання. 
Міські посадовці телефону-
вали з клопотаннями за одну  
з претендентів. Робили дописи  
й викладали відео в соціальних 
мережах. Вони не розуміли, що 
їхні дії не ідуть на користь пре-
тендентки, за яку вони чомусь  
уболівають. 

Зустрічі з колективами
У Законі про вищу освіту 

передбачені спеціальні зустрі-
чі претендентів з колективами 
навчального закладу. У цьому 
році вони проходили в режимі 
онлайн.

На онлайн-зустрічах із ко-
лективами ДДМА й відокрем-
лених підрозділів Віктор Кова-
льов говорив лаконічно, адже 

за нього все сказали справи, які 
він робив ці 5 років разом із ко-
лективом Академії. Адже йому 
вдалося керувати Академією 
в буремні часи війни, в умовах 
фінансової кризи і відтоку мо-
лоді з регіону. І слід зазначити, 
що навіть у такі роки ДДМА не 
зазнала багато втрат. Виш зміц-
нив свої позиції в науці, були 
відкриті кілька нових потрібних 
молоді спеціальностей, і, треба 
відзначити, в Академії, на відмі-
ну від інших вишів країни, були 
комфортні температурні умови.

Наталія Рекова, навпаки, 
була багатослівною. Говорила 
багато, довго й давала багато 
обіцянок. Це була не бесіда,  
а монолог. Іноді обіцянки ви-
кликали здивування, і навіть 
серед претендентів на поса-
ду ректора виникали дискусії 
щодо можливості їх виконання.

Ігор Сташкевич намагався 
довести свою перевагу, багато 
розповідав про свою програму.

Треба зазначити, що 
онлайн-зустрічі мають свою 
особливість. На них треба буду-
вати свій виступ так, щоб слухач 
одразу ж отримував головні ідеї 
і не відволікався на словесний 
шум. Згадайте, як кожен із нас 
слухає новини по радіо або  
по телебаченню.

Тепер, я сподіваюся, після 
коротенького огляду зовнішні 
глядачі зрозуміли, чому переміг 
чинний ректор.

Необхідно відзначити ді-
лову й злагоджену роботу 
організаційної комісії, яка під-
готувала виборчий процес, до-
кументацію, провела вибори 
у відділах і в структурних під-
розділах ДДМА для визначення 
виборців. Також необхідно від-
значити хорошу роботу вибор-
чої комісії, яка, незважаючи на 
труднощі, що виникали в про-
цесі роботи, провела складний 
процес голосування й підра-
хунку голосів згідно з чинним 
законодавством.

Вячеслав Медведєв

У ДДМА закінчилися виборчі перегони (як модно говорити серед політиків). На посаду 
ректора колектив Академії обрав чинного ректора, доктора технічних наук, професора, 
лауреата Державної премії України в галузі науки й техніки, лауреата Премії Кабінету Мі-
ністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій  Ковальова Віктора 
Дмитровича. Настав час підбити підсумки. Вони необхідні більше для сторонніх спостеріга-
чів, яким важко орієнтуватися у процесах вищої школи. Ці вибори відрізнялися від попередніх 
тим, що замість ділового обговорення наукових і виробничих задач, обговорення того, хто 
з претендентів може зробити краще, як це характерно для наукових колективів, у нинішні 
вибори були внесені деякі політичні прийоми з брудними технологіями.

На початку навчального 
року в ДДМА на базі кафедри 
«Комп'ютерні інформаційні тех-
нології» почала свою роботу 
Лабораторія біоелектроніки. 
Створення лабораторії стало 
можливим завдяки участі співро-
бітників кафедри в проєкті BioArt 
Erasmus+. Студенти отримали 
можливість у процесі вивчення 
різних дисциплін використову-
вати сучасне обладнання: гене-
ратор сигналів, багатоканальний 
осцилограф, різні налагоджу-
вальні плати на базі платформ 
Arduino, RaspberryPi, STM32, 
FPGA для виконання лаборатор-
них робіт, курсових і дипломних  
проєктів.

Наявність мікрокомп'ютерів 
Raspberry Pi, налагоджувальних 
плат на базі платформи Arduino, 
STM32, FPGA, наборів датчиків, 
зокрема й медичної спрямова-
ності, дозволяють майбутнім 
фахівцям розробляти прототипи 
пристроїв для «Інтернету речей», 
отримувати навички роботи  
з датчиками медичної спрямо-
ваності, збирати мініатюрні об-
числювальні кластери, тобто 
повною мірою поринути у світ 
сучасних програмно-апаратних 
рішень.

Сергій Добряк,
старший викладач кафедри КІТ

Ми вже стільки разів чули, як вітають бухгалтерів, інжене-
рів, журналістів, представників інших професій з їхнім профе-
сійним святом, але в студентів також є «свій день»!

Міжнародний день студента, який святкується 17 листо-
пада, – не менш важливе свято, ніж усі інші. Адже студенти – 
наше майбутнє. Саме вони будуть обіймати різні посади, пра-
цювати, розвивати всі сфери нашої держави, ну і святкувати 
вже своє професійне свято, згідно з обраним шляхом.

Тож бажаємо всім студентам отримати потрібні знання, 
знайти себе у своїй сфері та просто насолоджуватися цими  
чудовими студентськими роками!
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 РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ І ГАЗЕТА «АКАДЕМІЯ»
 ЩИРО ВІТАЮТЬ ЮВІЛЯРІВ ЖОВТНЯ

Гончарову Олену Вікторівну,Гончарову Олену Вікторівну,  
ст. лаборантку кафедри мовної підготовки,ст. лаборантку кафедри мовної підготовки,

Латишеву Олену Володимирівну, Латишеву Олену Володимирівну, 
старшу викладачку кафедри ЕП,старшу викладачку кафедри ЕП,

Маринченка Миколу Григоровича,Маринченка Миколу Григоровича,
техніка сигналізації,техніка сигналізації,

Надирову Зою Олександрівну,Надирову Зою Олександрівну,
сторожа корпусу № 6,сторожа корпусу № 6,

Уткіну Валентину Миколаївну,Уткіну Валентину Миколаївну,
прибиральницю службових  прибиральницю службових  

приміщень корпусу № 1.приміщень корпусу № 1.

В АКАДЕМІЇ ЗАПРАЦЮВАЛА В АКАДЕМІЇ ЗАПРАЦЮВАЛА 
ЛАБОРАТОРІЯ БІОЕЛЕКТРОНІКИЛАБОРАТОРІЯ БІОЕЛЕКТРОНІКИ

I тур II тур

В. Ковальов 153 222

Н. Рекова 89 82

І. Сташкевич 76 –
Не підтримали 

жодного 
кандидата

8 23

Шановні колеги 
та студенти!

Я щиро дякую вам за до-
віру на виборах ректора 
Академії. Ваша підтримка 
є надзвичайно важливою 
для мене, адже ви повірили  
в мене, мої сили й досвід.  
Я докладатиму всіх зусиль, 
щоб не підвести жодного  
з вас.

Для мене є також цінною 
думка й тих, хто не підтримав 
мене у своєму виборі. Хочу за-
певнити вас, що я робитиму 
все можливе та необхідне для 
того, щоб ми з вами могли пи-
шатися нашою Академією.

Результати виборів – це 
не лише моя перемога, це пе-
ремога команди однодумців  
та людей, яким не байдуже 

майбутнє Академії. Велика по-
дяка студентам та колективам 

коледжів, які підтримали мене 
та повірили в нашу програму.

Вибори закінчилися, і по-
переду в нас багато роботи.  
Я готовий до співпраці з усіма 
колегами, хто підтримав мене, 
і тими, хто мене не підтримав, 
але хочуть працювати задля 
розвитку Академії.

Особливі слова вдячності 
– членам організаційного ко-
мітету та виборчої комісії, спо-
стерігачам та всім, хто забез-
печував належне проведення 
виборчого процесу.

Висловлюю слова подяки 
засобам масової інформації за 
висвітлення важливої інфор-
мації щодо актуальних питань, 
пов’язаних із виборами.

З повагою та вдячністю,
 Віктор Ковальов

ЗВЕРНЕННЯ ЗВЕРНЕННЯ 
В. О. РЕКТОРА ДДМА ПРОФЕСОРА ВІКТОРА КОВАЛЬОВА ДО КОЛЕКТИВІВ ДДМА, В. О. РЕКТОРА ДДМА ПРОФЕСОРА ВІКТОРА КОВАЛЬОВА ДО КОЛЕКТИВІВ ДДМА, 

 КФК ДДМА І ДФК ДДМА  КФК ДДМА І ДФК ДДМА 
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Золота медаль на ІІ Всеукраїнському 
конкурсі ЗМІ «Вища школа 2008»

У конкурсі кваліфікацій-
них робіт бакалаврів призові 
місця посіли:

з напрямку «Проєктування 
машин»

1-е місце – Древаль Д.С.,  
ОТП 16-1, керівник – Малій Х.В., 
канд. техн. наук, ст. викл.

2-е місце – Ворошков К.О., 
ПТМ 16-1, керівник – Крупко І.В., 
канд. техн. наук, доцент.

3-є місце – Властов П.А.,  
МВС 16-1, керівник – Міран- 
цов С.Л., канд. техн. наук, доцент.

з напрямку «Технологічні 
процеси»

1-е місце – Лупа Ю.В.,  
ТМ18-1т, керівник – Тулупов В.І., 
канд. техн. наук, доцент.

2-е місце – Водолазький А.О., 
ЗВ 16-1, керівник – Жаріков С.В., 
канд. техн. наук, доцент.

3-є місце – Махмудов Р.Р.,  
ЛВ 16-1, керівник – Фесенко А.М., 
канд. техн. наук, доцент.

з напрямку «Автоматиза-
ція виробництва і інформацій-
ні технології»

1-е місце – Кадацький М.А., 
СМ 16-1, керівник – Мельников 
О.Ю., канд. техн. наук, доцент.

2-е місце – Куриленко Я.М., 
ЕСА 18-1т, керівник – Задорож- 
ня І.М., канд. техн. наук, доцент.

3-є місце – Несен Є.М.,  
ІТ 16-1, керівник – Богдано- 
ва Л.М., канд. техн. наук, доцент.

з напрямку «Економіка, 
управління, фінанси»

1-е місце – Бергій А.В.,  
М 16-1, керівник – Шашко В.О., 
канд. екон. наук, доцент.

2-е місце – Глущенко І.А.,  
ОА 16-1, керівник – Дубинсь- 
ка О.С., канд. екон. наук, доцент.

3-є місце –Візіров В.Е.,  
ЕП 18-1т, керівник – Латише- 
ва О.В., канд. екон. наук, ст. викл.

У конкурсі кваліфікацій-
них робіт магістрів призові 
місця посіли:

з напрямку «Проєктування 
машин»

1-е місце – Горовий В.О.,  
МО 18-1м, керівник – Федорі- 
нов В.А., канд. техн. наук, проф.

2-е місце – Бормотов М.О., 
ОТП 18-1м, керівник – Боча- 
нов П.А., ст. викл.

3-є місце –Разуваєв О.В.,  
ПТМ 18-1м, керівник – Круп- 
ко І.В., канд. техн. наук, доцент;

Стешенко В.О., МВС 18-2м, 
керівник – Міранцов С.Л., канд. 
техн. наук, доцент.

з напрямку «Технологічні 
процеси»

1-е місце –Гайворонсь- 
кий О.О., ЗВ 18-1м, керівник – 
Гринь О.В., канд. техн. наук, проф.

2-е місце –Корчма Д.О.,  
ТМ 18-1мн, керівник – Ковалев-
ський С.В., д-р техн. наук, проф.;

Косарєв В.С., ОМТ 18-1м, ке-
рівник – Алієв І.С., д-р техн. наук, 
професор.

3-є місце – Сорокіна К.В.,  
ЛВ 18-1м, керівник – Турча- 
нін М.А., д-р хім. наук, професор.

з напрямку «Автоматиза-
ція виробництва і інформацій-
ні технології»

1-е місце – Ізмайлов М.М., 
ЕСА 18-1м, керівник – Задорож- 
ня І.М., канд. техн. наук, доцент.

2-е місце – Ареф’єва О.Б.,  
СА 18-1м, керівник – Шевчен- 
ко Н.Ю., канд. екон. наук, доцент;

Касьянюк О.С., КН 18-1м, ке-
рівник – Тарасов О.Ф., д-р техн. 
наук, професор.

3-є місце – Решетняк С.Р., 
АВП 18-1м, керівник – Сер- 
дюк О.О., канд. техн. наук, доцент.

з напрямку «Економіка, 
управління, фінанси»

1-е місце – Звонко Т.О.,  
ОА 18-1м, керівник – Акімо- 
ва О.А., д-р екон. наук, доцент.

2-е місце – Разуваєва М.С.,  
ПТ 18-1т, керівник – Борисо- 
ва С.Є., д-р екон. наук, професор.

3-є місце – Давідова Н.А.,  
М 18-1м, керівник – Бивше- 
ва Л.О., канд. екон. наук, доцент.

Власн. інф.

Віртуальна реальність 
– це нова концепція вико-
ристання комп'ютерів і лю-
дино-машинного інтерфейсу 
для створення ефекту три-
вимірного оточення, у якому 
користувач в інтерактивному 
режимі взаємодіє з віртуаль-
ними об'єктами, і при цьому 
створюється сильне відчуття 
тривимірної присутності.

Технології віртуальної 
реальності широко засто-
совуються в різних облас-
тях, зокрема і в медицині. 
Медичні дані, отримані при 
обстеженні пацієнтів, обро-
бляються з метою створення 
анатомічно точного способу 
тих частин організму, які не 
можуть бути безпосередньо 

обстежені лікарем. Такий тип 
візуалізації використовуєть-
ся в діагностиці, хірургічно-
му плануванні та хірургічній 
симуляції, а також у якості 
тренажерів для студентів- 
медиків.

У рамках виконання ро-
бот за міжнародним про-
єктом BioArt Erasmas+ для 
лабораторії біоелектроніки 
кафедри КІТ було закуплено 
наступне обладнання: шо-
лом віртуальної реальнос-
ті VIVE Pro KIT, комп’ютер  
на базі CPU I7 9700k та GPU 
GTX 1080Ti.

Це обладнання вже вико-
ристовується в лабораторно-
му практикумі з навчальної 
магістерської дисципліни 

«Технологія віртуальної  
та доданої реальності». Та-
кож наявність VR-обладнання 
дозволяє розширити те-

матику дипломних робіт.
Денис Міхєєнко,

старший викладач кафедри КІТ

КРАЩІ КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРАЩІ КВАЛІФІКАЦІЙНІ 
РОБОТИ РОБОТИ 

У якості програмного за-
безпечення для керування 
контролерами двигунів вико-
ристовується безкоштовний 
варіант Mach 3. Його достатньо 
для керування обробкою дета-
лей середньої складності.

Свердлильно-фрезерний 
верстат Sherline 5410 CNC має 
потужність двигуна головно-
го привода 0,6 кВт, діапазон 
частот обертання шпинделя  
70–2800 об/хв, переміщення 
по осях: X/Y/Z – 220/127/159 мм 
відповідно. Шагові двигуни ке-
рування переміщенням по осях 
мають потужність 0,2 кВт.

Базова комплектація до-
зволяє керувати верстатом при 
одночасному керуванні перемі-
щенням робочого стола одразу 
за трьома координатами. На-
явний варіант має ще четверту 
вісь ЧПК на основі поворотного 
столу, із кроковим двигуном. 

Таким чином, можлива обробка 
складних поверхонь кінцевими 
фрезами.

Токарний верстат Sherline 
4410 CNC має потужність 

двигуна головного приводу  
0,6 кВт, діапазон частот 
обертання шпинделя 70 –  
2800 об/хв, діаметр прохід-
ного отвору шпинделя 10 мм, 

хід пінолі задньої бабки 45 мм, 
конус пінолі задньої бабки – 
МК1, діаметр обточування над 
станиною 180 мм, діаметр об-
точування над поперечним су-

портом 90 мм, відстань між цен-
трами 430 мм, хід поперечного 
супорта 110 мм, шагові двигу-
ни керування переміщенням  
по осях потужністю 0,2 кВт.  

Присутній повний комплект 
оснащення, що дозволяє обро-
бляти не повністю циліндричні 
деталі й нарізати різьбу.

Верстат дозволяє викону-
вати обробку з одночасним 
переміщенням інструмента  
за двома координатами.

На цих верстатах викону-
ються такі задачі, як вивчення 
принципів програмного коду-
вання для систем ЧПК, отриман-
ня навиків у розробці керуючих 
програм для систем керування 
токарним і фрезерно-сверд-
лильним верстатами в класич-
ній конфігурації, а також із до-
датковими координатами.

Також верстати можуть 
послуговувати лабораторною 
базою для створення систем 
керування, а також аналізу 
ефективності роботи існую-
чих САМ-систем. Планується 
використовувати ці верста-
ти в лабораторних роботах  
із виготовлення виробів ме-
дичного призначення, зокре-
ма імплантів.

Валерій Аносов,
старший викладач кафедри КІТ

На засіданні вченої ради 
розглянуті важливі питання 
роботи Академії. Із доповіддю 
«Результати дипломного 
проєктування й завдання  
з удосконалення дипломних 
проєктів і магістерських 
робіт» виступив перший про-
ректор, доцент Анатолій  
Фесенко.

Він відзначив, що заходи 
державної атестації випускни-
ків проводилися як у зимову 
сесію (грудень 2019 р.), так і  
в літню сесію (травень–чер-
вень 2020 р.). Звіти голів про 
роботу ДЕК, результати захис-
ту кваліфікаційних робіт, а та-
кож результати всеукраїнських 
конкурсів кваліфікаційних ро-
біт бакалаврів і магістрів, які 
проводилися в Академії, свід-
чать про те, що дипломне про-
єктування в Академії у звітному 
навчальному році організова-
не й проведене на достатньому 
рівні. Випускові кафедри про-
вели необхідну організаційну 
роботу, а саме: сформована та 
затверджена на кафедрах те-
матика кваліфікаційних робіт 
бакалаврів і магістрів та вчас-
но затверджена наказом по 
Академії; затверджені ДЕК для 
захисту кваліфікаційних робіт  

із залученням провідних 
фахівців підприємств міста  
й регіону.

На «відмінно» захистили 
кваліфікаційні роботи 119 ба-
калаврів (32,2 %), 178 магістрів 
(45,5 %). При цьому якісний 
показник за результатами за-
хистів кваліфікаційних робіт 
склав: для бакалаврів – 75,2 %, 
для магістрів – 89 %. Дипломи 
з відзнакою отримали 30 (8,1%) 
бакалаврів і 61 (13,8 %) магістр.

Більшість кваліфікаційних 
робіт виконані на базі діючих 
підприємств, установ і орга-
нізацій, значна їхня частина –  
за замовленнями підприємств 
(у цілому по Академії – 35,2 %), 
55,8 % робіт рекомендовано 
ДЕК до впровадження.

Учена рада зазначила за-
уваження. Серед них: відсут-
ність перевірки на плагіат на 
деяких кафедрах і відсутність 
аналізу зарубіжної літератури. 
Зазначена відсутність міжка-
федральних кваліфікаційних 
робіт і зменшення кількості 
публікацій наукових робіт на-
писаних дипломниками.

Учена рада ухвалила по-
станову, у якій зобов’язала на 
випускових кафедрах провес-
ти детальний аналіз зазначе-

них недоліків, скласти план їх 
усунення і контролювати його 
виконання. Також випусковим 
кафедрам до грудня 2020 року 
запропоновано підготувати 
тематику дипломного проєкту-
вання в 2020–2021 навчально-
му році з урахуванням потреб 
і заяв підприємств регіону, 
погодивши її з керівництвом 
відповідних підприємств та 
передбачивши при цьому ви-
конання комплексних кваліфі-
каційних робіт.

Учена рада розглянула пи-
тання «Стан і перспективи 
подальшого впровадження 
дистанційної освіти в Ака-
демії». Із доповіддю із цього 
питання виступив директор 
Центру дистанційної і за-
очної освіти, доцент Микола  
Федоров. 

Учена рада зазначає, що 
в Академії використовуються 
наступні програмно-технічні 
засоби:

- власна академічна плат-
форма дистанційної освіти 
Moodle DDMA;

- листування засобами 
електронної пошти (E-mail);

- засоби мобільного 
зв’язку, зокрема різноманітні 

чат-сервіси та соціальні мережі 
(телефон, Viber, Telegram та ін.);

- засоби електронного 
зв’язку з можливістю органі-
зації відеоконференцій (Zoom, 
Skype та ін.);

- сервіси Google (Meet, 
Клас, Диск та ін).

Ураховуючи те, що власна 
платформа дистанційної освіти 
Moodle DDMA за останні роки 
набула повноцінної інтегра-
ції в навчальний процес, як за 
заочно-дистанційною, так і за 
денною формою навчання, що 
було регламентовано відпо-
відними наказами ректора по 
Академії, фактична застосов-
ність системи Moodle DDMA 
в межах різних факультетів 
суттєво різниться і не на всіх 
кафедрах відповідає показни-
ку 100 %. Середнє значення за-
стосовності платформи Moodle 
DDMA в цілому по Академії 
становить 94,2 %, зокрема  
по факультетах:

- ФІТО – 100 %;
- ФМ – 88 % (АВП – 75 %; 

КМСІТ – 81,8 %);
- ФАМІТ – 95,7 % (технічної 

механіки – 83,3 %; ЕСА – 88,9 %);
- ФЕМ – 94,7 % (філософії – 

66,7 %; Мн – 93,3 %; ЕП – 94,1 %).
 

Застосовують електронну по-
шту під час дистанційного на-
вчального процесу 76,9 %.

Застосовність засобів 
мобільного зв’язку, зокрема 
різноманітних чатсервісів та 
соціальних мереж (телефон, 
Viber, Telegram та ін.) – 59,6 % 
викладачів.

Застосовність програми 
Zoom – 19,1 % викладачів.

Застосовність програми 
Skype – 18,7 % викладачів.

Застосовність програмних 
сервісів Google (Meet, Клас, 
Диск та ін.) – 4,4 %.

Учена рада зазначила ка-
федри, у яких у неповному об-
сязі занесені навчальні матері-
али в Moodle.

Ураховуючи напрацьо-
ваний викладачами Академії 
власний досвід дистанцій-
ної освіти, а також досвід ін-
ших освітніх закладів, можна 
констатувати, що найбільш 
раціональним способом ор-
ганізації навчальних занять  
зі здобувачами освіти в умовах 
дистанційного навчального 
процесу є поєднання програм-
но-технічних засобів навчання,  
що забезпечують комунікацію 
зі студентами в асинхронно-
му або в умовно синхронному  

режимах (система Moodle) 
із такими засобами (Zoom, 
Google Meet, Skype та ін.), що 
надають можливість установ-
лювати прямий відео-зв'язок 
зі студентами та в наочному 
груповому режимі здійснюва-
ти викладання навчального 
матеріалу з його синхронною 
демонстрацією підключеним 
слухачам. Таким чином, прак-
тика застосування програмних 
засобів відеоконференцзв’язку 
під час організації дистанцій-
ної освіти є актуальною та пер-
спективною і потребує більш 
широкого впровадження  
в навчальний процес для здо-
бувачів вищої освіти всіх форм 
навчання. 

Учена рада затвердила ряд 
положень. Зокрема:

Положення про органі-
зацію освітнього процесу  
в ДДМА 

Положення про запобіган-
ня та протидію булінгу в Дон-
баській державній машинобу-
дівній академії 

Положення в повному 
обсязі будуть оприлюднені  
на сайті Академії.

Підготував Вячеслав Медведєв

ЛАБОРАТОРІЯ БІОМЕХАНІКИ ЛАБОРАТОРІЯ БІОМЕХАНІКИ 
ПОПОВНИЛАСЯ НОВИМИ ПОПОВНИЛАСЯ НОВИМИ 

ВЕРСТАТАМИ ІЗ ЧПКВЕРСТАТАМИ ІЗ ЧПК

В АКАДЕМІЇ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВПРОВАДИЛИ В АКАДЕМІЇ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВПРОВАДИЛИ 
ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Серед обладнання, яке кафедра отримала в рамках проєкту BioArt Erasmas+, є вер-
стати, на яких можна виготовляти деталі складної конфігурації з твердих пластмас 
і металів. Це свердлильно-фрезерний верстат Sherline 5410 CNC та токарний верстат 
Sherline 4410 CNC. Фірма Sherline розташована в США й широко відома у світі якісними 
малими верстатами. Ці верстати дозволяють виконувати механічну обробку деталей, 
як у програмному, так і в ручному режимах керування.

За підсумками захисту кваліфікаційних робіт бакалав-
рів та магістрів у ДДМА в жовтні 2020 року проведений 
конкурс, на якому визначені кращі кваліфікаційні роботи 
бакалаврів та кваліфікаційні роботи магістрів Академії. 

НА ВЧЕНІЙ РАДІ ДДМА
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У 2018 році нашій Академії 
пощастило долучитися до со-
ціально-освітнього проєкту 
ТСН каналу 1+1 «Ті, що вража-
ють». Про це ми писали в на-
шій газеті, але на всяк випадок 
нагадаю, як це було. Відомі 
журналісти, зіркові гості, пара-
олімпійські спортсмени та гро-
мадські активісти роз'їжджали 
по українських університе-
тах, аби надихнути українців  
на створення сучасних, зруч-
них та доступних міст, привер-
нути увагу до проблем людей 
з інвалідністю, а також погли-
бити розуміння українців про 
реформу децентралізації та 
домагатися позитивних змін  
у їхньому рідному селі чи місті.

Після виступу всіх гостей 
кореспонденти телеканалу 1+1 
брали інтерв'ю в молоді, яка 
прийшла на цю зустріч. Я та-
кож була серед тих, хто ділився 
своїми враженнями на камеру. 
Нас попросили за можливості 
відповідати українською мо-
вою. Оскільки в школі я на-
вчалася в українському класі,  
то для мене це не склало ве-
ликих труднощів. І ви знаєте, 

мене чомусь цей вечір так на-
дихнув, що захотілося якось 
подовжити його. Ну, я й вирі-
шила просто до кінця дня по-
говорити українською.

Це не було якимсь серйоз-
ним рішенням на той момент, 
але я вигадала такий експери-
мент свого роду: перевірити, 
на скільки ж мене вистачить, 
щоби розмовляти виключно 
українською. 

Скажу чесно, було не лег-
ко. По-перше, думала я росій-
ською мовою, тому доводило-
ся перекладати власні думки, 
аби щось сказати українською. 
І, як наслідок, потребувала 
більше часу на роздуми, аби 
щось сказати чи відповісти.  
По факту, я більше мовчала,  
ніж спілкувалася українською. 

По-друге, страшнувато 
було наважитися на різку зміну 
мови серед знайомих. Я не зна-
ла, як на це відреагують, знала, 
що моя мова ще «корявень-
ка» і невпевнена. Мені було 
дуже складно, адже я не хотіла 
спілкуватися суржиком. І вза-
галі, мій експеримент полягав 
у тому, аби розмовляти саме 

літературною україн-
ською.

Ледве-ледве я про-
трималася пару тиж-
нів, і то завдяки тому, 
що переважно мовча-
ла. Здавалося, що мій 
експеримент добігав 
кінця, адже морально 
я вже не витримува-
ла, бо це був стрес 
для мозку і для мене  
взагалі. 

І от, одного вечо-
ра, я гуляла Краматор-
ськом і розмовляла 
по телефону. На мою 
думку, це був, мабуть, 
останній день, коли 
я розмовляю україн-
ською. Але коли міс-
цеві люди чули мою 
розмову, то озиралися 
на мене як на іноземку.  
І мене це так здивува-
ло тоді, навіть обурило 
трохи, що люди живуть 
в Україні, а самі диву-
ються, коли чують українську 
мову. Після цього я не могла 
повернутися до російської. Як 
би це дивно не звучало, але 

я вирішила привчити людей  
до державної мови. І хоча 
масштаби взагалі не відпові-
дали цьому бажанню (де я і де 

два таких міста людей, як Кра-
маторськ і Слов'янськ?), мого 
рішення вже було не змінити.

Не всі люди мене розумі-
ли, багато місцевих дійсно не 

знають української, тому 
доводилося перекладати 
свої слова. Деякі знайомі 
не хотіли зі мною спілку-
ватися, принципово про-
сили повернутися до ро-
сійської мови. А скільки 
зауважень тоді довелося 
вислухати на адресу моєї 
української з російським 
акцентом, яка мені не ли-
чить, звучить дуже штучно 
– і взагалі це все «випєнд-
рьож». Було неприємно це 
все вислуховувати й усві-
домлювати, бо й сама ро-
зуміла, як ще не ідеально 
розмовляю. Але з часом  
я стала думати україн-
ською мовою, акцент пі-
шов, а словниковий запас 
поповнився настільки, 
що мені цього стало ціл-
ком достатньо для спіл-
кування. Люди почали 
помічати й говорити, яка 
ж насправді наша мова 
гарна і яка вона мелодій-

на. Більше того, деякі люди  
й не здогадуються, що колись 
я розмовляла російською 
мовою, а коли дізнаються  

про це, то дуже дивуються.
Зараз згадую цей нелег-

кий шлях змін, коли кожен 
день був сповнений навчання, 
певної боротьби (як із собою,  
зі своїм російським акцентом, 
так і з негативною реакцією 
деяких оточуючих). І ви знаєте,  
я жодного разу не пошкодува-
ла за ці 2 роки, що зробила собі 
такий виклик, адже тепер усе 
більше знайомих переходять 
під час спілкування зі мною на 
українську, я бачу, як їхня мова 
вдосконалюється. І я розумію, 
що це свого роду плоди того 
давнього рішення чи експери-
менту, а це дуже тішить. 

Можливо, для когось це 
все дрібниці й просто якесь 
дивне рішення, але навіть на 
такому прикладі я хочу сказа-
ти, що не варто боятися змін у 
своєму житті. Якщо ви досі не 
можете на щось наважитися, 
бо не знаєте, як на це відреа-
гують ваші близькі або суспіль-
ство, то я вам скажу, що завжди 
знайдеться хтось, хто думати-
ме інакше. Краще спробуйте 
втілити свої бажання чи експе-
рименти в життя, навіть якщо 
це поки здається чимсь дуже 
складним чи неможливим.  
І давайте разом змінюватися  
на краще!

Руфь Кравчук

Студентка спеціальності «Фі-
зична культура і спорт» Олена 
Мартинкова у складі збірної ко-
манди України посіла друге місце  
в онлайн-чемпіонаті світу із шахів 
серед студентів, який проходив  
із 26  до 30 жовтня цього року.

Спочатку наші студенти за швей-
царською системою зіграли 9 матчів 
і пройшли кваліфікацію. Далі 16 кра-
щих команд перейшли до змагань  
за олімпійською системою. 

У 1/16 фіналу з рахунком 3:1 була 
здобута перемога над командою 
Куби-2, у чвертьфіналі – перемога 
над командою Сербії (2,5:1,5). У півфі-
налі українці виявилися сильнішими 

за білорусів (3:1) і тільки у фіналі 
з мінімальним рахунком (2,5:1,5) 
поступилися переможниці зма-
гань – команді Китаю-1.

У складі команди України ви-
ступали: Олена Мартинкова (Кра-
маторськ), Євген Рошка (Київ), 
Владислав Бахмацький (Харків), 
Юлія Осьмак (Київ) і Пен Лі Мін 
(Миколаїв).

Змагання проходили в рамках 
всесвітніх інтелектуальних ігор 
та зібрали 78 команд із 32 країн  
світу.

Власн. інф.

У День української писемності та мови, 
9 листопада, вся Україна писала ювілейний 
XX диктант національної єдності. Цьогоріч 
диктант читала українська акторка і теле-
ведуча Римма Зюбіна. Автором тексту є ла-
уреат Національної премії імені Тараса Шев-
ченка, видатний письменник і видавець Іван  
Малкович.

Студенти, викладачі та співробітники на-
шої Академії писали текст онлайн за допомо-

гою відеозв’язку. Текст диктанту «Виклики 
книжкової ери» розповідає про протистоян-
ня паперових і електронних книжок, яке на-
разі втратило гостроту, бо читачів як елек-
тронних, так і паперових книжок об’єднує 
любов до читання.

Всеукраїнський радіодиктант на-
ціональної єдності був започаткований  
у 2000 році з метою єднання навколо мови.

Студентка першого курсу спеці-
альності «Фізична культура і спорт» 
Аліна Єфіменкова здобула перемогу 
на чемпіонаті України серед дорос-
лих, молоді, юніорів та ветеранів  
зі спортивного орієнтування (ро-
гейн, 24 години), який проходив  
із 30 жовтня по 2 листопада в Харків-
ській області. 

Рогейн – вид спорту, близький  
до спортивного орієнтування, при-

годницьких перегонів. Правила пе-
редбачають командну участь від двох 
до п'яти осіб. Гонка може тривати як 
24 години для класичного варіанту, 
так і 3, 6, 12 годин. За обмежений про-
міжок часу команді, не розділяючись, 
потрібно зібрати якомога більшу кіль-
кість балів за відвідування контроль-
них пунктів за вибором, з числа на-
явних у районі змагань і позначених  
на карті.

Команда Аліни бігала  
18 годин із 24. «Насправді 
було дуже важко, – ділиться 
враженням спортсменка, – по-
года не давала рухатися далі, 
був сильний дощ із вітром, 
він ішов усю ніч. Ми замерзли 
й вирішили бігти до табору.  
І вже близько до 6 години ран-
ку ми вимкнули ліхтарі й виру-
шили до фінішу».

Змагання є фіналом Кубка 
України 2020 року та першим ета-
пом відбору на чемпіонат світу  
2021 р. у США і чемпіонат Європи 
2021 р. в Естонії.

Нагадаємо, що Аліна у вересні по-
сіла третє місце на чемпіонаті України 
зі спортивного орієнтування. 

Вікторія Лебединська

Я СПІЛКУЮСЯ ВИКЛЮЧНО УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮЯ СПІЛКУЮСЯ ВИКЛЮЧНО УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

«СРІБЛО» НА ЧЕМПІОНАТІ СВІТУ ІЗ ШАХІВ «СРІБЛО» НА ЧЕМПІОНАТІ СВІТУ ІЗ ШАХІВ 
СЕРЕД СТУДЕНТІВСЕРЕД СТУДЕНТІВ

СПОРТСПОРТ

Уже протягом двох років я спілкуюся виключно українською мовою. І не зважаючи на те, що з дитинства рідною 
мовою для мене була російська, одразу після виповнення 19 років усе змінилося.

Це було зовсім не очікувано, ні для мене, ні для оточуючих. Тож чому так сталося і що призвело мене до рішення змі-
нити мову повсякденного спілкування?

ПЕРЕМОЖНИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯПЕРЕМОЖНИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ

Студент першого курсу спеціальності 
«Фізична культура і спорт» Данило Само-

хвалов узяв участь у чемпіонаті України  
з кікбоксингу, що проходив 15–17 жов-

тня в Харкові. Данило виступав  
у трьох розділах: семі-контакт, 
лоукік і орієнтал у віковій кате-
горії 16–17 років, у вазі до 60 кг. 
І в усіх розділах отримав наго-
роди: у семі-контакті й лоукіку 
– «бронзові» медалі, у орієнталі 
здобув «срібло»! Загалом у зма-
ганнях виступили 200 спортс-
менів з усієї України.

Нагадаємо, що нещодавно 
Данило здобув «бронзу» і «зо-
лото» на чемпіонатах України  
й області.

Вікторія Лебединська

ЩЕ ДВІ МЕДАЛІ В КИШЕНІ НАШОГО ЩЕ ДВІ МЕДАЛІ В КИШЕНІ НАШОГО 
КІКБОКСЕРАКІКБОКСЕРА

ДДМА ДОЛУЧИЛАСЯ ДО НАПИСАННЯ ДДМА ДОЛУЧИЛАСЯ ДО НАПИСАННЯ 
ДИКТАНТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІДИКТАНТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ
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«ЧТО? ГДЕ? «ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Ответы на вопросы из прошлого 
номера.

Вопрос 1. Карантин 2020 года силь-
но ускорил дигитализацию – например, 
появилось множество служб достав-
ки, благодаря которым курьеры могут 
что-то принести к дому или, наоборот, 
вынести. А недавно с помощью серви-
са Zoom впервые в истории вынесли  
ТАКОЙ ИКС. Назовите ТАКОЙ ИКС.

Ответ: смертный приговор.
Комментарий: дигитализация за-

шла так далеко, что в Сингапуре недав-
но вынесли дистанционно смертный 
приговор.

Автор: Андрей Бойко, Киев.
Вопрос 2. Так как суеверные люди 

очень боятся привидений, продавцы 
одного дома с привидениями пообе-
щали бонусом к покупке запас ЕЁ. Из-
за наличия такого запаса владельцев 
дома недавно в шутку предупредили 
о возможном ограблении. Назовите ЕЁ 
двумя словами.

Ответ: туалетная бумага.
Комментарий: для тех, кто очень 

боится привидений. Из-за недавнего 
ажиотажа на туалетную бумагу вла-
дельцев дома предупредили, что такое 
объявление может спровоцировать  
домушников.

Автор: Владимир Островский, 
Киев.

Вопрос 3. Во времена Ренессанса 
стрельчатая арка воспринималась как 
что-то отсталое, и её форму сравнива-
ли с очертаниями палаток, в которых 
когда-то жили… Кто?

Ответ: готы.
Комментарий: считается, что тер-

мин «готическая архитектура» произо-
шел из-за сравнения стрельчатых арок, 
одного из основных элементов готиче-
ских зданий, с палатками древних пле-
мен готов, считавшихся варварами.

Автор: Владимир Островский, 
Киев.

В сентябре наши студенты при-
няли участие в очередном этапе 
международного турнира по игре 
«Что? Где? Когда?» под названием 
«Лига старта. Эпизод XVIII». Предла-
гаем вашему вниманию избранные 
вопросы с этого турнира.

Вопрос 1. Под необычной дорогой 
в Тель-Авиве будет находиться траншея 
с магнитными катушками. Таким об-
разом, проехав по этой дороге, можно 
будет... что сделать?

Вопрос 2. Недавно в Англии пред-
ложили ввести в правила ЕЁ за умыш-
ленный кашель в сторону соперника. 
Назовите ЕЁ двумя словами, начинаю-
щимися на одну и ту же букву.

Вопрос 3. Экспериментальный го-
род неподалеку от Дубая, построенный, 
в том числе, из песка, – один из первых 
этапов подготовки к НЕЙ. ЕЙ посвящен 
известный цикл произведений середи-
ны двадцатого века. Назовите ЕЁ точно.

Александр Мельников,
председатель Клуба 

интеллектуальных игр ДГМА

У нашій Академії навчаються  
й працюють дуже талановиті, творчі 
студенти й викладачі. І ось у період 
пандемії, коли Академія перейшла на 
дистанційний режим роботи й ніякі 
культурні заходи не відбуваються, 
у доцентки кафедри АВП Асі Лютої 
вийшов кліп на нову пісню «Мантри 
джерел».

Як розповіла сама співачка, це 
особлива для неї пісня, у яку вона 
вклала всю душу й усю свою любов 
до лісу. Ася зауважила, що саме за-
вдяки її мамі, яка навчила любити  
й відчувати цей світ, насолоджувати-
ся кожною миттю і йти до своїх цілей, 
народився цей твір. До речі, мама 
співачки – Маргарита Афанасьєва 
– також викладає в нашій Академії  
багато років.

Ася розповіла, що до створення 
цієї роботи пройдено довгий шлях – 
від зародження ідеї до повної реаліза-
ції. Текст пісні й музика авторські. Зве-
дення та мастеринг інструментів теж 
виконала співачка. А ось партії піаніно 
для цієї пісні записали музиканти Рус-
лан Попруженко й Андрій Сівак.

Кліп на пісню відзняв наш випус-
кник Сергій Денисюк, що професійно 
займається відеозйомкою і в студент-
ські роки був редактором телебачен-
ня ДДМА «Академія TV». Тому не див-
но, що робота вийшла дуже гарною, 
емоційною.

«У відео мені хотілося показати 
красу моїх улюблених місць Донеч-
чини, тому я запросила для зйомок 

кліпу професіонала, людину, яка від-
чуває унікальність моменту і вміє  
у своєму кадрі показати любов  
до життя, – захопливо ділиться Ася. – 
Сергій зробив все, як я хотіла, швид-
ко й оперативно. Ми встигли зловити 
кожен промінчик заходу сонця! Він 
вдихнув душу в кожен кадр!»

Як розповів Сергій, музичний 
кліп, як жанр, він знімав уперше: 

«Ідея в цілому – ліс, мавка, вінок 
тощо – належить Асі. Я режисирував,  
у принципі, не так уже й багато – біль-
ше виступив у якості оператора-по-
становника, ну а потім – монтажера. 
Сподобалося те, наскільки сама Ася 
перейнялася цією піснею, її зв'язок  
із лісом на 100 % відчувався на зні-
мальному майданчику. Я її кілька 
разів просив ходити босоніж доріж-
ками із шишками і ялинками, а це  
не дуже приємно, але вона справля-
лася без проблем. Знімали кліп ми  
у Святогірських лісах, закінчили 
зйомки – на Донці на заході сонця».

Також Сергій зауважив, що йому 
взагалі цікава лісова тема, подоро-
жі та все, що пов'язане з природою, 
тому працював над цим проєктом  
із задоволенням. «Я дуже сподіваюся, 
що надалі ми будемо продовжува-
ти створювати нові кліпи з Асею», –  
підсумував він.

Подивитись кліп можна на ютюб-
каналі Асі Лютої. Тож приємного  
перегляду!

Вікторія Лебединська

Як ми породжуємо 
в собі почуття самотності
Кожен переживає самотність по-

різному, але причини частіше за все  
однакові:

• через втрату друга або коханого;
• під час зміни місця проживання;
• при переході на наступний етап 

розвитку;
• через розставання з будинком 

під час вступу до ЗВО;
• вдівство, розлучення або розрив 

особистісних стосунків. У подібних ви-
падках воно зароджується внаслідок 
нещодавно виниклої повної або част-
кової емоційно-психологічної ізоляції 
людини;

• через невміння спілкуватися.
Звичайно, хтось із нас більш емо-

ційний, а хтось – менш, проте такі по-
дії завжди залишають свій відбиток  
у серці людини. Саме тоді й зароджу-
ється почуття самотності. Вигнати  
з душі його досить важко. Декому на-
віть легше звикнути до самотності, ніж 
позбутися цього почуття. Але не за-
вжди самотність сприймається люди-
ною як щось сіре та похмуре.

Як сприймається самотність
Існує два типи людей. Перші важ-

ко переживають самотність, другі – 
вміють перетворювати «самотність»  
на «усамітнення».

Почнемо з першого типу. Через 
важкі обставини в житті люди впада-
ють у відчай, і тут самотність викриває 
свій пагубний вплив. Деякі фактори 
впливу залишаються непомітними, 
коли інші призводять до невиправ-
них наслідків. Наприклад, самотність 
впливає на тривалість життя. Встанов-
лено, що тривалість життя самотніх 
людей на шість років менше, ніж у лю-
дей, котрі знаходяться в шлюбі. І таких 
наслідків просто величезна кількість. 
А з’являються вони через певні факто-
ри. Серед пагубних впливів самотнос-
ті виділяють:

• булімію (людина заглушує свою 
самотність їжею);

• анорексію (людина вжи-
ває недостатню кількість 

їжі, через що втрачає вагу);
• алкоголізм (людина часто зустрі-

чається з компанією друзів і випиває);
• антигромадську поведінку (лю-

дина порушує правила, щоб привер-
нути до себе увагу, вживає наркотичні 
засоби, щоб бути включеним у яку-не-
будь групу);

• роботоголізм (людина, через від-
сутність коханої людини, приділяє ба-
гато часу роботі).

Говорячи про другий тип людей, – 
це люди, які отримують задоволення 
від самотності. Їм комфортно знаходи-
тися наодинці із самим собою, вони не 

потребують такої кількості спілкуван-
ня, як інші, та взагалі роздратовують-
ся, коли хтось намагається порушити 
їхній особистий простір. Саме тут  
і проявляється зворотній бік само-
тності – «усамітнення».

Усамітнення дозволяє людям са-
мовдосконалюватися, пізнавати себе, 
розвиватися та ще багато інших мож-
ливостей:

• швидке просування службовими 
сходами (оскільки людина більше часу 
приділяє роботі);

• можливість часто подорожувати;
• допомагає відпочити від повсяк-

денної метушні;
• можливість побути наодинці  

із самим собою, можливість пізнати 
самого себе;

• можливість розвитку творчості;
• самовдосконалення;
• можливість стабілізації психофі-

зичного стану.

Чому саме студенти
відчувають себе самотніми

більше за інших
Студентство – чудова пора юна-

цтва, проте саме в цей час людина по-
вністю змінюється.

По-перше, відбувається певний 
поділ серед випускників шкіл. Хтось 
іде одразу на роботу, дехто вступає  
до технікумів та училищ, інші збира-
ються здобувати вищу освіту. Через 
такий поділ круговид людини карди-
нально змінюється.

По-друге, людина потрапляє в зо-
всім інше оточення, часто втрачаючи 
шкільних друзів. Окрім цього, деяким 
студентам доводиться залишати свій 
дім, і навіть якщо вони готові до цього, 
це неабиякий стрес.

По-третє, у цьому віці молоді 
люди приділяють велику увагу тако-

му почуттю, як любов. Кохана людина 
може впливати на емоційний стан за-
коханого й викликати різні почуття.

Через усі ці зміни в житті у люди-
ни формується світогляд, але юнаць-
кий максималізм вносить свої зміни, 
які можуть призвести до стану само-
тності. Наприклад, через нерозділене 
кохання або розрив з другою поло-
винкою з’являється щонайменше де-
пресія. Вона насамперед заганяє лю-
дину у відчуття: «Я один, і нема нікого 
близького мені». Також у цьому віці 
відносини з друзями мають великий 
вплив на людину. Юнакам хочеться 
побудувати теплі, довірливі стосунки 
між собою, і будь-які дрібниці можуть 
вщент зруйнувати їх. 

Як позбутися відчуття 
самотності

По-перше, усвідомте вплив само-
тності. Наприклад, англійські вчені 
стверджують, що самотність може 
бути настільки ж шкідливою, як палін-
ня 15 сигарет на день.

По-друге, знайдіть причину са-
мотності. Це дозволяє визначити, що 
саме характеризує вас, і зрозуміти, 
над чим потрібно працювати.

По-третє, говоріть із кимось. Роз-
мови з друзями та родиною – оче-
видний і простий шлях до подолання 
самотності.

По-четверте, проводьте час 
онлайн. Звичайно, його треба допо-
внювати живим спілкуванням, але це 
все ж таки допомагає.

По-п’яте, налагодіть реальні 
соціальні контакти. Час онлайн – 
непогана справа, проте істинні по-
чуття можна відчути лише поруч  
із людиною.

По-шосте, змініть свій спосіб 
мислення. Слід відкинути негативні 
вірування та чорно-біле мислення –  
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це в середньому в 4 рази ефективні-
ше, ніж будь-який інший спосіб бо-
ротьби із самотністю.

По-сьоме, навчіться почувати 
себе добре із самим собою. Диви-
тися фільм або вечеряти одному 
може не звучати захоплююче, але за 
результатами одного з досліджень, 
люди постійно недооцінюють час на-
одинці, від якого можуть брати наба-
гато більше позитиву, ніж очікують.

Самотність – важке відчуття, під 
час якого людина може як впасти 
у відчай, так і знайти себе. Усе за-
лежить тільки від вас. Тож навчіться 
сприймати самотність не як відчай 
та каторгу, а як шанс змінити себе  
та своє життя на краще.

Катерина Кочерова

Самотність – почуття, що відчувала хоч раз у житті кожна людина. Згадуєте? Тоді спершу 
давайте розберемося, що ж таке самотність із точки зору психології. Самотність – це особливий 
емоційний стан людини, знаходячись у якому вона відчуває себе непотрібною. Самотня людина на-
чебто потрапляє в порожнечу через відсутність поруч рідних (друзів, батьків, другої половинки). 
Такі люди частіше за все – нестабільні. Вони можуть виплеснути свої емоції будь-де й будь-коли.  
Як це відбувається, з якої причини, як цьому запобігти та чому студенти більше за інших стражда-
ють від почуття самотності – ви зараз дізнаєтеся.


