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РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ И ГАЗЕТА «АКАДЕМІЯ»

22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві відбулася одна з найважливіших історичних подій – проголошення Акту злуки Української Народної
Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.
«Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна
Українська Народна Республіка», – йдеться в Універсалі Директорії УНР.
День злуки УНР та ЗУНР об'єднав українців в єдину
велику незалежну Державу. Це був крок, який розпочав новий етап боротьби за зміцнення й територіальну цілісність та заклав фундамент для подальшого становлення України як держави.

Питання соборності актуальне для сучасної
України так само, як і сто років тому. Наша мета
– зберегти соборність і незалежність Батьківщини, попри негаразди та виклики сьогодення. Історія
показала, що українці здатні боротися та досягати поставлених цілей. І дуже хочеться, щоб шлях
до нашої перемоги був з якомога меншою кількістю
жертв.
Наше майбутнє – усвідомлення себе нацією і сучасним демократичним суспільством, у якому кожен
поважає кожного. Ми зможемо побудувати справді
сильну, дійсно вільну демократичну Україну!

ВІТАЮТЬ
завідувача кафедри хімії
і охорони праці, професора

АВДЄЄНКА
АНАТОЛІЯ
ПЕТРОВИЧА
з успішним захистом дисертації на здобуття наукового
ступеня доктора хімічних наук, який відбувся
28 грудня 2020 року в Українському державному
хіміко-технологічному університеті (м. Дніпро).
Науковий консультант – доктор хімічних наук
К. С. Бурмістров.

ДДМА ОТРИМАЛА ЛІЦЕНЗІЮ НА
CAD-СИСТЕМУ SOLIDWORKS-2021
Наприкінці року було укладено меморандум між Донбаською державною машинобудівною академією та ТОВ
«Інформаційні технології САПР»
– постачальником та інтегратором інженерного програмного
забезпечення для автоматизації
інженерно-проєктної сфери. Завдяки цьому наша Академія долучилася до ініціативи компанії
Dassault Systèmes та отримала
2000 ліцензій SolidWorks-2021.
SolidWorks-2021 – це сучасний програмний комплекс
системи автоматизації проєктування (САПР) для автоматизації
робіт промислового підприємства на етапах конструкторської та технологічної підготовки виробництва, що забезпечує
розробку виробів будь-якого
ступеня складності й призначен-

ІЗ СІЧНЯ СПІЛКУЄМОСЯ УКРАЇНСЬКОЮ
Із 16 січня 2021 року, відповідно
до статті 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови
як державної», усі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані
обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги державною мовою.
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив
на своїй сторінці Facebook алгоритм
дій, якщо ваші права порушують:
1. Спробувати владнати ситуацію
на місці та попросити працівника обслуговувати вас державною мовою.
2. У разі відмови працівника звернутися до керівництва закладу або на «гарячу
лінію» установи: торговельної мережі,
АЗС, аптеки тощо.
3. У разі відмови або не забезпечення
надання інформації (послуг) державною
мовою необхідно зафіксувати факт відмови (за допомогою аудіо-, відео, письмового підтвердження очевидців тощо) та дані
суб’єкта господарювання (назву, місцезнаходження, контакти суб’єкта).
4. Подати скаргу до Уповноваженого

на поштову адресу 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12, електронну скриньку
skarha@mova-ombudsman.gov.ua або за-

повнити відповідну форму на сайті Уповноваженого www.mova-ombudsman.gov.ua
Як повідомив Кремень, «письмова
скарга повинна бути підписана заявником
із зазначенням дати. В електронній скарзі також необхідно вказати електронну
поштову адресу, на яку заявникові може
бути надіслана відповідь, або відомості
про інші засоби зв’язку з ним. Застосування підпису під час надсилання електронного звернення не вимагається. Скарги
подаються Уповноваженому протягом
шести місяців із дня виявлення заявником
порушення».
За цією скаргою, відповідно до ст. 57
Закону, Уповноважений або його представник складає акт про результати здійснення контролю за застосуванням державної мови й оголошує попередження
та вимогу усунути порушення протягом
30 днів від дати складення акту.
За повторне протягом року порушення Уповноважений накладає на суб'єктів
господарювання штраф у розмірі від
трьохсот до чотирьохсот НМДГ (тобто
5100 – 6800 грн).
За матеріалами UNN

А ЧИ БУДУТЬ «ЧЕРВОНІ» ДИПЛОМИ?
ня. Отримане програмне забезпечення допоможе студентам
вийти на якісно новий сучасний
рівень у навчанні.

КОНФЕРЕНЦІЯ ПІДВЕЛА ПІДСУМКИ
РОБОТИ РЕКТОРА
22 січня 2021 року відбулася конференція трудового колективу
ДДМА. На порядку денному було питання звіту ректора Академії
Ковальова В.Д. за 2020 рік. Зі звітом можна ознайомитися на сайті
ДДМА. Конференція визнала роботу ректора задовільною.
З основними подіями року, який минув, можна ознайомитися
на другій сторінці.
РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ І ГАЗЕТА «АКАДЕМІЯ»
ЩИРО ВІТАЮТЬ ЮВІЛЯРІВ ГРУДНЯ

Васильченко Яну Василівну,
завідувачку кафедри КМСІТ,
Дубейковського Сергія Станіславовича,
навчального майстра кафедри КДіМПМ,
Седюк Тетяну Іванівну,
прибиральницю службових
приміщень корпусу № 3–4.

У грудні 2020 року з МОН
надійшов наказ № 1571 від
29.12.2020 року «Про затвердження форм документів про
вищу освіту (наукові ступені)…». Наказом внесені значні
зміни до існуючих форм документів про освіту. Що нового в наказі МОН і які зміни
передбачаються в документах
про освіту? Перш за все змін
зазнали форми дипломів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора мистецтв, доктора
наук, а також додаток до диплома європейського зразка
і зразок академічної довідки.
Відповідно до Постанови
КМУ № 811 від 9.11.2020 року
в нових документах не пишеться статус «державного зразка»,
а також не зазначається відзнака (у побуті «червоний»
диплом). У дипломі зазначаються тільки ім’я та прізвище
здобувача освіти, а графа «по
батькові» не передбачена.
У керівника закладу освіти
теж зазначається тільки ім’я
і прізвище.
У новий формі диплома додані графа «Освітня програма»

та найменування органу, що
акредитував освітню програму. Таким чином, органу акредитації делегується частина
відповідальності за якість підготовки кадрів.
Нові документи про освіту,
після узгодження з Мінюстом,
будуть видаватися вже в цьому році.
Як нам стало відомо, здобувачів вищої освіти, і не
тільки їх, турбує скасування
міністерством статусу престижного, так званого «червоного» диплома. Адже на ряді
установ і підприємств відзнака
вишу враховується при прийомі на роботу й призначенні
на ту чи іншу посаду. Отримання після закінчення вишу
диплома з відзнакою стимулювало старання студентів у навчанні. «Червоним» дипломом
хизувалися батьки, а друзі раділи за успіхи випускника.
Видача власних дипломів
із відзнакою має значення
й для закладу вищої освіти.
Адже підтвердження знань
випускників і їхні успіхі на підприємствах формують авторитет вишу. А підтверджений

диплом зі встановленою закладом вищої освіти відзнакою
поступово привчає до того,
що відзнака є гарантією якості.
В умовах децентралізації освітньої діяльності рейтинг вищу
здобувається самостійно.
Погодьтеся, що звучить
солідно, наприклад: диплом
ДДМА з відзнакою, а ще краще – диплом ДДМА з відзнакою
першого рангу, також диплом
ДДМА з відзнакою другого

рангу. При цьому Закон «Про
вищу освіту» дозволяє вишам
установлювати свої відзнаки
про рівень успіхів у навчанні.
Тобто затвердження диплома
з відзнакою вже не державного
зразка, а зразка конкретного
закладу вищої освіти позитивно сприймається всіма учасниками освітнього процесу. І це є
загальносвітовою практикою.
Вячеслав Медведєв
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Гран-прі на I Обласному фестивалі
дитячих і молодіжних ЗМІ. 2002 г.

Золота медаль на ІІ Всеукраїнському
конкурсі ЗМІ «Вища школа 2008»
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ПОДІЇ РОКУ, ЩО МИНУВ
2020 рік був складним для нашої Академії та, незважаючи на пандемію і зміни в нашому звичному житті, усе ж подарував події, якими можна пишатися. Тож згадаємо
найцікавіші миті року, що минув, у цьому номері газети.
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 залишається
котрий рік поспіль у сотні кращих вишів України.
Академія серед кращих
ІТ-вишів
Найбільша українська спільнота програмістів і розробників
у сфері IT «DOU» представила
рейтинг найпопулярніших 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 ранжування Донбаська державна машинобудівна академія посіла
37-е місце серед найбільш привабливих вишів для майбутніх
ІТ-спеціалістів.
Відкриття нової
спеціальності
Наша Академія вперше
почала підготовку бакалаврів і магістрів спеціальності
014 «Середня освіта (Математика)». Ідея відкриття спеціальності з’явилася через дефіцит
висококваліфікованих
спеціалістів і колектив кафедри
математики та моделювання успішно реалізував! Тепер
у ДДМА стало на одну випускаючу кафедру більше, а в студентів з’явилася можливість
побудувати
професіональну
кар’єру в математиці. Вступати
можна як до бакалаврату, так
і до магістратури.
Академія успішно пройшла
акредитацію освітніх
програм
За минулий рік зусиллями
ректорату та колективу Академії було забезпечено успішне
проходження акредитації таких
освітніх програм:
- освітньо-наукові програми за другим (магістерським)
рівнем: «Прикладна механіка»,
«Галузеве машинобудування»;
- освітньо-професійні програми за другим (магістерським)
рівнем: «Галузеве машинобудування», «Державна служба»,
«Маркетинг»,
«Комп'ютерні
науки в техніці, бізнесі та медицині», «Комп`ютерні системи
та мережі».
Ректор ДДМА отримав
нагороду командування
ООС!
Ректор Академії Віктор Ковальов нагороджений відзнакою командувача Об’єднаних
Сил України «За звитягу та вірність» та медаллю. Нагороду
йому урочисто вручив заступник командувача ООС Євгеній Коваленко на вченій раді,
що відбулася 24 вересня.
Вибори відбулися: більшість
проголосувала за чинного
ректора
Восени у ДДМА відбулися

вибори ректора. На головну
посаду вишу колектив Академії
обрав чинного ректора, доктора технічних наук, професора
Ковальова Віктора Дмитровича.
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
зовнішні втручання та внесені
деякі політичні прийоми з брудними технологіями. Але колектив ДДМА відстояв свій вибір
і не піддався ні на умовляння
у «відосику» від народного
депутата, ні на інші брудні
технології.
На зустрічі з Президентом
України створена Рада
з питань розвитку вищої
освіти, до її складу увійшов
ректор ДДМА
Президент
Володимир
Зеленський улітку зустрівся
з керівниками провідних закладів вищої освіти України. Від
Східного регіону в зустрічі брав
участь голова ради ректорів
ЗВО Донецької і Луганської областей, ректор ДДМА професор
Віктор Ковальов. У своєму виступі Віктор Ковальов звернув
увагу на підтримку навчальних
закладів, які працюють біля лінії розмежування, поліпшення
матеріальної бази ЗВО й матеріального забезпечення освітян.
В Академії запрацювала
лабораторія біоелектроніки
На початку навчального
року у ДДМА на базі кафедри
«Комп'ютерні інформаційні технології» почала свою роботу
лабораторія
біоелектроніки.
Створення лабораторії стало можливим завдяки участі
співробітників кафедри в проєкті BioArt Erasmus+. Студенти
отримали можливість у процесі вивчення різних дисциплін
використовувати сучасне обладнання: генератор сигналів,
багатоканальний осцилограф,
різні налагоджувальні плати на базі платформ Arduino,
RaspberryPi, STM32, FPGA для
виконання лабораторних робіт,
курсових і дипломних проєктів.
Про фандрайзинг і не тільки
Делегація Академії, до якої
увійшли проректор із наукової
роботи, управління розвитком
та міжнародних зв’язків Михайло Турчанін, керівник відділу
з підготовки іноземних студентів Вадим Хорошайло і голова
ради молодих учених Ольга
Дзержинська, у Львові взяла
участь у семінарі «Фандрайзинг
та взаємодія з громадою».
Про збереження й розвиток
регіональної науки говорили
на засіданні ради ДНЦ і ради
ректорів ЗВО Донецької
і Луганської областей
У лютому в музеї Академії
відбулося розширене засідання Ради Донецького наукового центру НАН і МОН України
та Ради ректорів закладів вищої освіти Донецької і Луганської областей під головуванням ректора ДДМА, голови
Центру Віктора Ковальова. Засідання було присвячене розгляду й вирішенню актуальних
питань збереження й розвитку регіональної науки, проблем вимушених переселенців,
розширення взаємодії науки

й промислового виробництва
на Донеччині, більш активного
залучення академічної науки
в процес навчання на рівні
вишів і середніх шкіл. Також
був наданий аналіз сучасного
становища економіки Донбасу
й пропозиції для вирішення
критичних проблем.
В Академії стартував новий
проєкт Sikorsky Challenge
У вересні на Сході України
стартував проєкт «Стартапшкола Sikorsky Challenge: сприяння інноваційному розвитку
та підприємницькій діяльності
стартапів у цільових університетах Донецької та Луганської
областей», який здійснюється
за підтримки Проєкту USAID
«Економічна підтримка Східної
України». Наша Академія є учасником проєкту, тому в жовтні
в Музеї історії ДДМА відбувся
перший семінар «Розвиток регіональної мережі інноваційних
кластерів у Донецькій та Луганській областях на основі університетських стартап-шкіл».
Науковцям Академії
присвоєні почесні звання
Багато років віддали справі
навчання студентів і науковій
роботі декан факультету машинобудування Кассов Валерій
Дмитрович і завідувач кафедри
ОМТ, доктор технічних наук,
професор Алієв Іграмотдін
Cєражутдінович.
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 нашим науковцям Президентом України
присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки
України».
Двом молодим ученим
Академії призначено
стипендії Кабміну
За рішенням Комітету з Державних премій України в галузі
науки і техніки МОН, дві молоді
вчені Академії отримають стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених. Це доцентка кафедри ПТМ, д-р техн.
наук Бережна Олена Валеріївна,
якій подовжили строк отримання стипендії, та старша викладачка кафедри ОМТ, канд. техн.
наук Малій Христина Василівна,
якій цього року призначено
стипендію.
Сім студентів Академії отримали президентську стипендію!
Відмінне навчання потребує багато праці і, головне, бажання. І так приємно, коли всі
зусилля
винагороджуються.
Окрім звичайних стипендій,
старанних студентів заохочують і іменними стипендіями.
У навчальному році, що минув,
сімом студентам Академії призначено стипендії Президента України. А це вдвічі більше,
ніж було раніше.
Спортивні стипендіати
До стипендіатів Краматорської міської ради 2020 року
увійшли троє спортсменів нашої Академії. Це викладач кафедри фізичного виховання
й спорту Данило Ковальов,
який одержав перемогу на чемпіонаті світу з пауерліфтингу
серед юніорів у сумі триборства, і студенти спеціальності

«Фізична культура і спорт» Олена Мартинкова, яка посіла І місце на чемпіонаті України з бліцу
(шахи) серед юніорок, та Сергій Сагайдаков, який завоював
ІІ місце на чемпіонаті України
з боротьби самбо серед чоловіків та жінок.
Викладачка Академії
очолила обласну
молодіжну раду
Головою Донецької обласної молодіжної ради стала
Ольга Дзержинська, канд. техн.
наук, голова ради молодих учених ДДМА, м. Краматорськ.
Наші студенти – призери
Міжнародної олімпіади
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». 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)». За
підсумками
IT-Universe-2020,
у «неофіційному командному
заліку» Донбаська державна
машинобудівна академія посіла
четверту сходинку!
Студент Академії –
серед кращих волонтерів
Донеччини
Донецька облдержадміністрація підбила підсумки обласного конкурсу «Волонтер
Донеччини». I місце в номінації
«Допомога, надана мешканцям
Донецької області під час дії
карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2», посів наш студент,
голова Ради студентського
самоврядування ДДМА Олександр Грищенко. Диплом переможця урочисто вручив голова
ДонОДА Павло Кириленко.
Студенти Академії посіли
призові місця в конкурсах
У Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт зі
спеціальності «Комп'ютерні науки», що відбувся в Харківському національному університеті радіоелектроніки, робота
Микити Кадацького (СМ-16-1)
на тему «Розрахунок показників спортсмена-метальника за
допомогою математичного моделювання штовхання ядра та
застосування штучних нейронних мереж» посіла 2-е місце.
Олена Балаболко (КН19-1мн)

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

нагороджена дипломом III ступеня за роботу на тему «Розробка програмно-апаратного
комплексу для 3D-сканування
об’єктів
складної
форми»
у Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт
зі спеціальності «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані
технології», що відбувся теж
у Харківському національному
університеті радіоелектроніки.
Диплом третього ступеня
отримала Анастасія Кальченко у Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт
за напрямком «Металургія»,
що відбувся в Національній
металургійній академії України
(м. Дніпро).
За підсумками фінального
етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
за напрямком «Інформаційні
системи й технології», що відбувся в Хмельницькому національному університеті, третє
місце посіла Ольга Верещак
(СА-18-маг). Оля представила
на розгляд журі роботу на тему
«Розробка програмного забезпечення для оцінювання пожежного ризику техногенних
об’єктів».
Фінал Sikorsky Challenge:
у переможцях – проєкт
випускників стартап-школи
при ДДМА
Дев’ятий фестиваль інноваційних проєктів Sikorsky
Challenge відбувся в онлайнформаті: більша частина учасників із різних країн та регіонів
України представляла розробки дистанційно у вигляді відео.
Та попри зміну формату 34 проєкти вже знайшли зацікавлених
інвесторів – українських і міжнародних.
Серед трійки переможців
– робота випускників стартапшколи Sikorsky Challenge при
ДДМА Ольги і Юрія Лисенкових – Освітня платформа «Віртуальний клас», що є дуже актуальною в часи дистанційної
освіти через карантин. Нагадаємо, що у фіналі брали участь
56 проєктів.
«Що? Де? Коли?»:
«Інтелектуальні рішення» –
чемпіони всього сезону
За підсумками семи міських
турнірів, проведених у сезоні,
що минув, чемпіоном Краматорська (причому другий рік
поспіль)
безальтернативно
є команда Донбаської державної машинобудівної академії
«Інтелектуальні рішення», яка
набрала 149 очок у сумі (133 –
у шести кращих етапах).
Здобутки наших
спортсменів
Студентка
спеціальності «Фізичне культура і спорт»
Олена Мартинкова, майстерка
спорту міжнародного класу, посіла друге місце з бліцу на чемпіонаті України серед юніорів
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до 20 років. Також Олена у складі
збірної команди України посіла
друге місце в онлайн-чемпіонаті світу із шахів серед студентів,
який проходив у жовтні.
Студент першого курсу спеціальності «Фізична культура
і спорт» Єлисей Яковлєв у чемпіонаті України з маунтенбайку
серед юніорів, що проходив
у Харкові 18–19 вересня, у складі однієї з команд Донецької
області в груповій гонці XO виборов третє місце.
Студентка першого курсу
спеціальності «Фізична культура і спорт» Аліна Єфіменкова
виборола третє місце на чемпіонаті України зі спортивного
орієнтування у розділі «рогейн». Також посіла третє місце
в нічному чемпіонаті зі спортивного орієнтування, який проходив у Києві з 18 по 21 вересня,
і теж у розділі «рогейн». Також
Аліна здобула перемогу на чемпіонаті України серед дорослих,
молоді, юніорів та ветеранів
зі спортивного орієнтування
(«рогейн», 24 години), який проходив із 30 жовтня по 2 листопада в Харківській області.
Студентка Каміла Грищенко (КН-20-2) блискуче виступила на чемпіонаті України
із шахів серед дівчат до 18 років, що проходив із 2 по 20 жовтня в Києві. У блискавичній грі
в шахи Каміла здобула перемогу, а в класичних шахах виборола бронзову медаль.
Студент першого курсу спеціальності «Фізична культура
і спорт» Данило Самохвалов
удало виступив у двох змаганнях. На чемпіонаті України
з кікбоксингу ISKA, що проходив 17–20 вересня в Чернігові,
наш спортсмен у розділах «семі-контакт» і «лоу-кік» здобув
«бронзові» медалі. А на відкритому чемпіонаті Донецької
області з кікбоксингу ВПК, який
відбувся 3–4 жовтня в Краматорську, Данило став переможцем! У чемпіонаті України
з кікбоксингу, що проходив
15–17 жовтня в Харкові, Данило
в трьох розділах отримав нагороди: у семі-контакті й лоу-кіку
– «бронзові» медалі, у орієнталі
здобув «срібло»!
Срібні призери
в конкурсі на краще відео
з питань фінансової
грамотності
Одразу дві команди представили
нашу
Академію
у Всеукраїнському конкурсі відеоробіт на тему «Фінансова
грамотність» серед студентів
закладів вищої освіти України.
Відеоробота Сергія Денисюка
та Руфі Кравчук «Депозитний
договір: що треба знати перед тим, як підписати» посіла
2-е місце!
Загалом у конкурсі взяли
участь біля 20 робіт із різних областей нашої країни. Ми – єдині
представники Східної України.
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ПРО ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ «ДУШІ ШІСТДЕСЯТНИКІВ»
Горська Алла Олександрівна – художниця, правозахисниця, «душа шістдесятників». Народилася 18 вересня 1929 року у Ялті. Вона була співзасновницею та активною учасницею клубу
творчої молоді «Сучасник». Жінка сміливо висловлювала власні погляди через мозаїки та полотна, через що зазнала переслідувань із боку радянської влади. Разом із Лесем Танюком та Василем Симоненком відкрила місця поховання розстріляних у НКВС у Биківні, на Лук'янівському
й Васильківському кладовищах. Загинула 28 листопада 1970 року за нез’ясованих обставин.
Серед шістдесятників були
ті, хто відверто виказував антирадянські погляди, не використовуючи слів, – наприклад
через малювання або декоративно-прикладне
мистецтво.
Однією з таких діячів була Алла
Горська – художниця, творіння
якої зберіглися і на сьогодні.
Її національну свідомість
пробудив один із викладачів
Київської художньої школи –
Володимир Бондаренко. Молода дівчина закінчила школу
із золотою медаллю, працювала в галузі живопису, вступила
в шлюб із художником-одно-

художників УРСР, та в її полотнах виникають риси нового, не
характерного на ті часи стилю.
Надалі Алла разом із іншими
представниками
української
інтелігенції створює клуб творчої молоді «Сучасник» та малює
портрети своїх друзів-однодумців. Однак не все складалося
добре – за короткий строк молода перспективна художниця
перетворилася на одного з ворогів радянської влади, який не
прагнув підкорятися.
А все бере початок від її
вітража «Шевченко. Мати».
До 150-річчя Тараса Шевчен-

курсником Віктором Зарецьким, разом з яким вона пізніше
виконувала деякі мозаїки. Проживаючи певний період свого
життя на Донбасі, захопилася
темою шахтарської праці та
створила чимало чудових робіт
(«Вугільна квітка», «Прапор перемоги» та ін.).
На початку 60-х ХХ століття Горська вступає до Спілки

ка (1964) ректорат Київського
університету замовив Горській
вітраж із підписом: «Возвеличу малих отих рабiв нiмих, я
на сторожi коло їх поставлю
слово» у Червоному корпусі вишу. У ті часи кожен твір,
кожна картина, фільм або пісня проходили ретельну перевірку. Ще на етапі ескізу ніхто
нічого не мав проти компози-

ції Алли, однак, коли закінчена
робота побачила світ, думка
керівництва раптово змінилася.
За вказівкою вітраж було знищено
адміністрацією
Київського університету. Роботу
трактували, як «ідейно ворожу,
глибоко чужу до принципів соціалістичного реалізму». Горську було виключено зі Спілки
художників, щоправда, пізніше
діячка потрапила туди знов.
До того ж художниця однією
з перших підтримувала ідею покладання квітів до пам'ятника
Тарасові Шевченку в Києві, що
сьогодні є традицією. Після
такої події влада УРСР почала
«брати на олівець» кожного, хто
покладав квіти на могилу або
читав вірші Кобзаря.
З 1965 року почалися масові арешти шістдесятників. Алла
Горська однією з перших підписувала документи проти переслідувань, відправляла заяви до
прокурорів УРСР із протестами.
Діячка писала листи та їздила
до політув'язнених, допомагала
тим, хто повертався з таборів.
Через таку діяльність на Горську звернула увагу радянська
влада; у квартирі художниці,
у якій часто були збори дисидентів, установили стеження.
Але навіть під постійним тиском, загрозами та «профілактичними розмовами» з керівництвом жінка не падала духом
та примудрялася шуткувати над
тими, хто за нею слідкував. Про
одного зі своїх переслідувачів
навіть написала вірш «На воротах сидить ґава, на щаблях
сидіти жорстко. А Арнольдові
цікаво, де блукає пані Горська».
Через три роки Алла підписала «Лист 139-ти» діячів
науки та культури (відкритий
громадський лист на ім’я Леоніда Брежнєва, Олексія Косигіна
та Миколи Підгорного з ви-

могою припинити практику
протизаконних політичних
судових процесів), через
що була вдруге виключена
зі спілки художників. Кадебісти зарахували Аллу
до очільниць «терористичної
бандерівської
організації».
Установили за жінкою цілодобове стеження. Нерідко
вдавалися до залякування
– погрожували в слухавку телефону або й просто посеред
вулиці.
17 листопада 1970 року в
Івано-Франківську відбувся суд
над Валентином Морозом. Горська, яка мала свідчити, відмовилася. Мороза засудили до 14
років таборів. Алла категорично не погоджувалася з вироком
і написала протест проти суворого покарання.
А 28 листопада вона поїхала до Василькова, щоб забрати
у свекра швейну машинку. Але
додому так і не повернулася.
Її чоловік забив на сполох. Тіль-

йшли відповіді на ці запитання
– свекор, через особисту неприязнь, взяв і вбив невістку,
а потім і сам кинувся під поїзд.
Кримінальну справу за місяць
закрили. Слідчим було байдуже, що свекор був старенький
і навіть швейної машинки привезти не міг, бо був заслабкий.
А тут – сокирою забив невістку,
перетягнув тіло в підвал і, пройшовши декілька кілометрів, покінчив із життям.
Попрощатися із Аллою
Горською прийшло багато її

ки три дні по тому знайшли
тіло Горської. Життя художниці обірвав точний удар ззаду
по голові. Слідчі швидко зна-

друзів. І похорон перетворився
на мітинг проти комуністичної
влади. Україною ходив поголос, що жінку вбили кадебісти

за дорученням влади. Біля
могили художниці з промовою виступили Євген
Сверстюк, Василь Стус, Іван
Гель, Олесь Сергієнко. Невдовзі всі вони були заарештовані.
Лише 38 років по тому
Галузевий державний архів
СБУ розсекретив так званий
Фонд 16, який містив документи, що мають стосунок
до справи про вбивство
А. О. Горської (чимала
частина матеріалів була
знищена в 1990 році). Документи опрацював і в 2010
році опублікував син Алли
Горської,
мовознавець,
культуролог і дослідник
творчості батьків Олексій
(Олесь) Зарецький. Матеріали неспростовно доводять, що
вбивство правозахисниці було
сплановано й організовано тодішньою владою.
Не дивно, що десятиліттями її ім’я та творчість були заборонені. Боротьба жінки й загадкова трагічна смерть відомі
широкому загалу, а от творчий
доробок – ні. А він не маленький
і складається із численних живописних, графічних і монументальних робіт, які можна охарактеризувати як український
авангард, наповнений рисами
народного мистецтва, основу
вираження якого Горська вбачала саме в кольорі. У листах
до Опанаса Заливахи Горська
писала: «Колір – зміст, душа,
історія народу, його лице».
Роботи Алли Горської зберігаються в Національному
художньому музеї та Музеї
шістдесятництва (Київ), музеях
Львова та Берліна.
Читаючи про життєвий
шлях Алли Горської, знов дивуєшся силі духу українців. Наскільки треба бути хороброю
людиною, аби не побоятися йти
проти влади та захищати права
засуджених та ще й власними
роботами виражати протест?
Гадаю, нам є чому повчитися у не дуже відомої, на жаль,
художниці-дисидентки.
Софія Войтко

ВИЙШОВ ІІ ТОМ КНИГИ «ОУН НА ДОНЕЧЧИНІ»!
останні оунівці: один –
у Слов’янському районі, один – у Дзержинську, один – у Донецьку. Двоє з них були
засуджені за пропаганду, а один – за авторство книжки «Листи до
сина. Біографія Євгена
Коновальця».
Я вважаю, що мою
книгу можуть заборонити, тому що вона
не підходить під концепцію «не стрелять».
Тому, скоріш за все,

Напередодні 2021 року слов’янський краєзнавець, історик Олександр Добровольський випустив ІІ том своєї книги «ОУН на Донеччині» під назвою «Від УНР до ОУН 1917–1959». Патріотична
громада нашої агломерації чекала цього видання шість років, із часів видання першої книги. У волонтерському центрі «Разом до перемоги» ми мали змогу поспілкуватися з Олександром і розпитати про історію створення цих книг. На щастя, послухати там було про що.

«Найважчим
моментом
було добування матеріалу,
– розповідає Олександр. –
Добувався він досить давно,
а опрацьовувався останні три
роки. Більшість із цих матеріалів були випадково отримані
з розграбованого архіву Служби безпеки України в Донецькій області ще до 2014 року.
Я зібрав те, що залишилося від
архіву, оскільки велику частку вивезли росіяни, а частина
була поцуплена під час грабування будівлі СБУ в 2014-му.
Чим цінна моя знахідка? Перш за все тим, що знайдено багато матеріалів про
центральний Донбас, який
російська пропаганда намагається подати як «исконно
русские земли». Це Макіївка,
Авдіївка, дуже багато матеріалу по Донецьку. Є навіть
інформація про ОУН в Іловай-

ську, Харцизьку, Сніжному.
Книжка в першу чергу піде
нашим воїнам на фронт, тому
побудована у вигляді статей
за темами, акцент також зроблено на УАПЦ (Українська
автокефальна
православна
церква. – Ред.), на визвольний
рух та інше. Тобто можна прочитати про свій край, протоколи допитів, про свою окуповану або вільну батьківщину.
У книзі надана максимально
можлива добірка матеріалів
про визвольну боротьбу в нашій області.
У
книзі
представлено
24 справи про ліквідацію
НКВСівцями місцевого спротиву, із них 22 – по Донецькій
області і дві – з Попасної. Зараз
Попасна та інші міста стоять на
лінії фронту. У книгу увійшли
агентурні справи ліквідації
ОУН
у
Краматорську

й Слов’янську. Чому я вирішив їх вставити? Тому
що зараз Слов’янськ подається пропагандистами як
центр «русской цивилизации
на Донбассе». А насправді
Слов’янськ є українським
центром, у ньому працювало
52 українські школи, у типографії друкувалися українські
підручники й книги (для Краматорська теж). Українську
еліту там винищили, а на заміну їм прислали робоче-кримінальні династії. Ці династії
породили таких самих робоче-кримінальних «товарищей».
Ось звідки там з’явився «русский мир», хоча насправді його
там ніколи не було.
Чому важливо було включити дані про церкву? Бо тут же
Святогірський монастир, через
який постійна істерика «здесь
истинно русские земли…».

E-mail: gazeta@dgma.donetsk.ua

Є післявоєнні матеріали –
це 1955–56 рік, коли було створено в Харцизьку Союз борців
за визволення України. Це були
молоді хлопці. У книзі представлені їхні кримінальні справи, вироки, особисті листівки,
фото керівників.
Закінчується книга 1959 роком, коли були заарештовані

Сайт: http://www.dgma.donetsk.ua/zagalna-informatsiya-redaktsiya.html

буде психологічна істерика
або розповіді про те, що ми незаконно це все здобули. Але я й
надалі, по можливості, буду рятувати ці всі матеріали, бо крім
одиниць дослідників вони нікому не будуть потрібні. Якщо
комусь потрібна ця книжка,
то у відкритому доступі є мій
номер телефону. Якщо ви хочете надати або продати подібні
документи, то зателефонуйте».
Краєзнавець розповів, що
він збирається перевидати
перший том і також відправляти значну частину накладу на
фронт. Серед планів на майбутнє є думки написати книгу про
місцевих червоних партизанів.
«Ми хочем наповнити нашу область правдивими матеріалами про ті часи, – підсумував дослідник. – Ця книга відображує
жорстоку визвольну боротьбу на Донбасі до 1959 року.
І, може, книга допоможе переламати ситуацію, коли патріотичні заходи проводяться
формально. Адже у нас, на Донбасі, чудова сторінка української
історії, яку потрібно знати».
Іван Петренко
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ЩЕДРИК – ІСТОРІЯ ЛЕГЕНДАРНОЇ МЕЛОДІЇ
Нещодавно відбулося народне свято – Новий рік за старим стилем. Дехто з вас хоча б раз ходив у цей день
щедрувати чи посівати. А пісню «Щедрик» можна вважати найвідомішою щедрівкою України у світі.

Хоч багато людей вважають «Щедрик» народною піснею, це не зовсім
так. У «Щедрика» є автор – Микола
Дмитрович Леонтович, композитор,
який написав і музику, і текст пісні,
спираючись на етнографічні джерела. Автор твору удосконалював його
все своє життя: перша редакція вийшла в 1901–1902 роках, а остання,

п'ята, – у 1919. У 1916 році її вперше
виконав хор Київського університету.
Про походження тексту й мелодії
майже нічого не відомо. Спеціалісти
вважають, що коріння мелодії може
знаходитися у дохристиянській добі,
коріння тексту, мабуть, там же. Формування змісту тексту на більш-менш
сучасний лад відбулося приблизно
в ХІІ столітті. Хоча точне датування
текстів народної творчості неможливе, але спробуємо це зробити, спираючись на зміст.
Перше, що впадає в очі, – це зга-

дування ластівки – символу весни.
Це наштовхує на думку, що коріння
тексту знаходиться десь до 1492 року,
коли Новий рік відзначали на початку
весни. Друге, на що я звернув увагу,
– це гроші. Перші монети в Київській
Русі почне карбувати князь Володимир Великий (ХІ ст.), але обмінна
торгівля зберігалася досить довго,

про що свідчить наступний рядок:
«хоч не гроші, то полова». Полова – це
залишки від обробки зерна, але вони
потрібні господарю, щоб годувати
своїх тварин, про яких сказано вище
(«там овечки покотились та ягнятка
народились»). З тексту ми дізнаємось,
що займався наш господар продажом
якогось товару (можливо, худоби).
У народних піснях за основу сюжету бралося побутове життя, тому
нам потрібно знайти добу в історії
України, коли господарство переважно належало селянам, а не панам.

Масове закріпачення на Україні почнеться після татаро-монгольської
навали (ХІІІ–ХІV століття), тому логічним буде припущення, що сюжет був
замальований десь у ХІІ столітті.
Але навіть таке датування важко назвати об’єктивним, тому що
текст декілька разів перекладався
(у ХІІ столітті українська мова в сучасному її вигляді була на етапі становлення), можливо, що якісь застарілі
слова змінювалися на більш сучасні,
схожі за змістом або не дуже. Можлива навіть ситуація, коли від першого
тексту не залишилося жодного слова.
А також не зберіглося жодного варіанту не обробленого тексту, і скільки
автор додав свого – невідомо.
Зараз усі знають, що «Щедрик»
став всесвітньо відомою композицією. За кордоном вона має назву Carol
of the Bells (Різдвяний гімн дзвоників). Саме ця обробка композиції має
всесвітню популярність. У 1921 році
український національний хор під керівництвом Олександра Кошиці виконав «Щедрика» в Carnegie Hall. Далі
американський композитор Петро
Вільговський написав новий текст,
перетворивши «Щедрика» на різдвяну пісню. Зараз обробки цієї пісні існують майже в усіх сучасних стилях
музики. Проста мелодія прийшлася
до смаку багатьом американськім режисерам, які зробили її всесвітньовідомою.
А для нас вона залишається такою, як і 100 років тому, кожен рік
супроводжуючі всі новорічні свята
своєю простою мелодією!
Андрій Капелещук

Щедрик
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
«Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару, –
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей,
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.»
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
Микола Леонтович
«Carol of the Bells»
Hark how the bells,
sweet silver bells,
all seem to say,
throw cares away
Christmas is here,
bringing good cheer,
to young and old,
meek and the bold,
Ding dong ding dong
that is their song
with joyful ring
all caroling
One seems to hear
words of good cheer
from everywhere
filling the air
Oh how they pound,
raising the sound,
o’er hill and dale,
telling their tale,
Gaily they ring
while people sing
songs of good cheer,
Christmas is here,
Merry, merry, merry, merry Christmas,
Merry, merry, merry, merry Christmas,
On on they send,
on without end,
their joyful tone
to every home
Din don din… don!
Петро Вільговський

ЩО ПОДИВИТИСЯ

HBO ВИХОДИТЬ НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК
Кіносезон 2020 року хоча й не дуже насичений через пандемію ковіду, але все ж таки доволі яскравий! Тут
і «Хід королеви» від Netflix, і другий сезон «Пацанів» від Amazon, і «Вчителька» від Hulu знайдуть свого глядача.
Ще декілька яскравих прем'єр нас чекають наприкінці року. І якщо за темпами Netflix слідкувати дуже складно,
то в цьому році компанії HBO (Home Box Office) також закортіло показати, як треба працювати під час кризи,
і студія цілком готова конкурувати з Netflix за глядача, при цьому майже не відстаючи за темпом.
HBO відкрила новий підрозділ – HBO Max, і на сервісі вже вийшла прем’єра «Виховані вовками». А також почала
освоювати європейські ринки – відкрила філію «HBO Nordic».

Компанія фактично стала єдиним
конкурентом Netflix у цьому сегменті
медіа-контенту. Доволі непроста задача, ураховуючи, що Netflix давно
в Європі й знає потреби ринку, та,
плюс до всього, має власний алгоритм
для аналітики того самого ринку. Такі
шедеври, як «Корона» (Велика Британія), «Три відсотки» (Бразилія), «Еліта»
(Іспанія) та «Відьмак» (Польща) яскраво ілюструють ситуацію, у якій опинилася HBO.
Без сміливих рішень обійтися буде
складно. Батьківщині «Гри Тронів»
та «Клану Сопрано» доведеться стрибати вище своєї голови, постійно шукати щось нове. НВО потрібно буде
не тільки відрізнятися від Netflix,
але й бути більш зухвалими, можливо,
менш толерантними, як це було, наприклад, наприкінці 90-х.
Європейський підрозділ 21 серпня 2019 року подарував світу прем’єру
«Прибульці з минулого». Судячи
з того, що глядач бачить у першоГазета “Академія”
Засновник і видавництво: ДДМА
Випускається з 17 грудня 1999 р.
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му сезоні, можна зробити наступні
висновки: компанія абсолютно усвідомлює ризики й починає дуже обережно. Приблизно така ж історія була
з «тронами».
Серіал знято в Осло (Норвегія).
Дуже продуманий крок: по-перше,
давненько не було вже класного контенту з півночі, по-друге, Netflix нічим
серйозним не відмітилися у регіоні,
а значить порівнювати «Прибульців»
нема із чим. Плюс майже кожен поважаючий себе серіаломан знає, що прибульці – американська фішка, та й прибувають вони із майбутнього в минуле.
HBO вирішили зняти проєкт в Європі, з європейським баченням, та ще
й перегорнувши ідею догори дриґом.
На головні ролі запросили відому
в регіоні фінську актрису Крісту Косонен, яка отримала номінацію «найкраща жіноча роль» за фільм «Олена».
Має ще декілька нагород та значну
фільмографію, що включає в себе чималу кількість повних метрів та сері-

алів. Головну чоловічу роль отримав
Микола Клеве Брош, який також має
за плечима номінацію на «найкращу
чоловічу роль» та інші.
У принципі, уже з кастингу на головні ролі зрозуміло, що «Прибульці
з минулого» – детектив. Ще один до-

волі вірний крок. Нова ідея подається
в легкій детективній формі, а значить,
знайде свого глядача набагато простіше, ніж якась важка, серйозна драма.
Сюжет розгортається повільно,
як і в будь-якій картині HBO. Автори
звертають увагу не тільки на основні
події, а й на внутрішній світ персонажів. Серіал розмірковує на теми расизму, пошуку місця у світі та, звісно ж,
про те, чи можна поріднити здоровий
глузд із релігією, якою б вона не була.
На жаль, ви побачите всього
шість серій по сорок п’ять хвилин.
Поліція Осло розкриє одне дуже
загадкове
вбивство
прибулиці,
але ви тільки-но почнете знайо-

«ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?»
Ответы на вопросы из прошлого
номера.
Вопрос 1. Чтобы получить преимущество над соперником, боксеры
часто принимают перед боем допинг.
А вот известный грязными приёмами
боксер Тони Галенто специально
не принимал… Что?
Ответ: душ.
Комментарий: приемы Тони были
действительно грязными. Он специально долго не принимал душ, чтобы
нокаутировать соперника одним
только ароматом.
Автор: Владимир Островский,
Киев.
Вопрос 2. На одной карикатуре
отряд солдат проходит мимо красивой девушки, а ОН использует
пулемёт с нестандартными снарядами. Назовите ЕГО.
Ответ: Амур (Купидон).
Комментарий: чтобы поразить
такое большое количество людей,
Амур использует не лук, а пулемёт,
заряженный стрелами.
Автор: Сергей Терентьев, СанктПетербург.
Вопрос 3. Бенджамин Франклин предложил писать слово «Пенсильвания» с ошибкой. Франклин
рассчитывал, что ОНИ будут писать
все слова правильно. Назовите ИХ
словом с двумя корнями.
Ответ: фальшивомонетчики.
Комментарий: Франклин был
не только лицом стодолларовой
купюры, но и мастером на все руки.
Чтобы ловить фальшивомонетчиков,
Франклин предложил писать на долларах слово Пенсильвания с ошибкой. По его задумке, фальшивомонетчики решили бы, что им попалась
подделка, и, копируя её, исправили
бы ошибку в слове.
Автор: Владимир Островский,
Киев.
В октябре наши студенты приняли участие в очередном этапе
международного турнира по игре
«Что? Где? Когда?» под названием
«Лига старта. Эпизод XIX». Предлагаем вашему вниманию избранные
вопросы с этого турнира.
Вопрос 1. (ответили все команды).
Википедия пишет, что открытие датского физика Эрстеда сопровождалось настоящими чудесами: металлы
вдруг
приобретали
магнитные
свойства, когда через них протекал
электрический ток. Назовите полное
имя Эрстеда.
Вопрос 2. (ответила ровно половина команд). На протяжении короткой песни «10 крутых фактов
о Нью-Джерси» музыканты группы
«Бладхаунд гэнг»… Ответьте одним
словом: что делают?
Вопрос 3. (правильно не ответил
никто). В определенные периоды
некоторые индийские учащиеся вбивают в стену позади себя гвоздь. Догадайтесь, что они цепляют к этому
гвоздю, и ответьте: какую цель они
при этом преследуют?
Александр Мельников,
председатель Клуба
интеллектуальных игр ДГМА
митися з персонажами – і кінець.
Маю надію, що картина матиме
успіх і ми зможемо побачити другий
сезон. Також маємо надію, що Netflix
буде ставитися серйозніше до своїх
проєктів в Європі. Нехай вони виходять не так часто, але стають якіснішими, ніж іноді виходить.
Що ж, маю надію, що «Прибульці
з минулого» прийдуться вам до смаку!
А я продовжу слідкувати за зарубою
двох медіа-гигантів та буду тримати
вас у курсі подій.
Віктор Беляєв
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