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Ось і минув ще один рік  
із дня заснування нашого слав-
ного міста Краматорська. У цей 
день хотілося б привітати всіх 
мешканців зі святом. Наше міс-
то відоме на всю Україну через 
свої машинобудівні заводи. 
І подекуди його називають 
– «машинобудівна столиця». 
Машинобудування є основою 
всіє промисловості не тільки  
в Україні, а й у світі. У нас збудо-
ваний один із найбільших ма-
шинобудівних заводів у Європі 
– НКМЗ. А більшість мешканців 
працюють або працювали на 
машинобудівних заводах міста 
і є випускниками Донбаської 
державної машинобудівної 
академії.

Цікавий факт: багато ро-
ків День міста Краматорська 
відзначається разом із Днем 
машинобудівника. У цьому за-
кладений глибокий сенс: місто 
існує разом із машинобудів-
ними заводами, якість їхньої 
роботи залежить від працівни-
ків, тобто машинобудівників.  
І від успіху кожного з них за-
лежить розвиток і процвітання 
нашого Краматорська.

Багато хто думає, що ма-
шинобудування в нашому місті  
в занепаді. Та ми не погоджує-
мося із цим, і ось чому. У 90-ті 
роки ХХ сторіччя наші заводи 
вже переживали скрутні часи 
– масові скорочення праців-
ників, застаріле обладнання, 
неконкурентоспроможна про-
дукція. Та керівники знайшли 
сили й кошти на модернізацію 
виробничого процесу. І зараз 
можна побачити деталі машин 
і цілі машини з ініціалами НКМЗ 
по всьому світу. Тож маши-
нобудування не є неперспек-
тивною галуззю, а професію  
«машинобудівник» треба ціну-
вати і поважати їхню працю. 
Тоді ми будемо чути, що Крама-
торськ – машинобудівна столи-
ця України, не подекуди, а цей 
факт буде знати кожна людина  
у світі.

Вітаємо вас, дорогі меш-
канці міста Краматорська,  
із днем його заснування і вас, 
наші машинобудівники, –  
із професійним святом!
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Студенти ДДМА взяли участь 
у меморіальному заході, присвя-
ченому 78-й річниці визволен-
ня Краматорська та Донецької  
області від фашистських загарб-
ників. Урочистий мітинг та по-
кладання квітів пройшли у Скве-
рі Героїв.

У заході взяли участь пред-
ставники Донецької облдер-
жадміністрації, Краматорської 
міської ради, ветерани Другої 
світової війни, військовослуж-
бовці, небайдужі мешканці міс-
та та учнівська молодь. Пам’ять 
загиблих у боях із фашистськи-
ми загарбниками вшанували 
хвилиною мовчання. На завер-
шення урочистостей усі охочі 
поклали квіти до Вічного вогню.

Нагадаємо, що 5 вересня  
1943 року почалася операція 
зі звільнення Краматорська 
від нацистських загарбників.  
Бої за Краматорськ були корот-
кі, але кровопролитні. 6 вересня 
1943 року було вирішальним 
днем під час визволення міста.

Тоді, у далекому 43-му,  
бої на околицях міста тривали  
й наступного дня. Особливо 
запеклий характер вони при-
йняли за взяття висоти 141 – 
Крейдяної гори, яку було взято  
7 вересня о 10.00 ранку. І це було 
повне звільнення міста.

Соб. інф.
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Академія відкрила двері для 
своїх першокурсників. Сьогод-
ні вони пройшли посвячення  
в студенти Донбаської держав-
ної машинобудівної академії!

З початком незабутньої 
пори наших першачків у першу 
чергу привітав ректор Академії, 
доктор технічних наук, про-
фесор Віктор Ковальов, який 
побажав їм успіхів у навчан-
ні і яскравого студентського  
життя.

Нашим новим студентам 
провели невеличкий екскурс 
в історію ДДМА, познайоми-
ли з ректоратом та деканами 
факультетів. Під гімн Академії 
до актового залу були внесені 
прапори України, Донбаської 
державної машинобудівної ака-
демії та Профспілкового коміте-
ту ДДМА.

Як це – бути студентом, пер-
шачки подивилися в програмі 
«Типовий студент» від медіа-

групи «Академія», а Студент-
ське самоврядування показало,  
що не тільки навчанням живе 
молодь Академії, підготувавши 
художні номери.

Привітали й слухачів під-
готовчих курсів для випускни-
ків шкіл 2021 року з числа осіб, 
місцем проживання яких є тим-
часово окупована територія, 
територія населених пунктів, 
розташованих на лінії зіткнен-
ня, а також внутрішньо пере-

міщених осіб, які стали нашими 
студентами. Одинадцять юнаків 
два літніх місяці провели в на-
вчальних аудиторіях, вивчаючи 
українську мову та літературу, 
математику й історію України. 
У вільний час хлопці займали-
ся спортом, відвідували цікаві 
місця Донеччини. Зі слухачами 
працювали педагогічні фахівці 
й психологи.

Кульмінацією свята стало 
урочисте вручення важливих 

документів – студентсько-
го квитка, залікової книжки  
та ключа від Академії, як сим-
волів початку нового, дорос-
лого життя. Їх отримали першо-
курсники, які склали ЗНО на  
200 балів: Владислав Непомня-
щий, Павло Чориття, Михайло 
Вітрик, Максим Бідьовка. Посвята 
– це старт. Далі буде!

Вікторія Лебединська

Грамотою МОН нагороджено:

Наша Академія відома далеко за межами Краматор-
ська значними показниками в освіті й науковій діяль-
ності. Тому міністерство освіти і науки нагородило ряд  

викладачів за багаторічну сумлінну працю, вагомий  
особистий внесок у підготовку висококваліфікованих  
спеціалістів і розвиток науки України.

Гриня Олександра Григоровича,Гриня Олександра Григоровича,
декана ФІТОдекана ФІТО

Гузенка Віталія Семеновича, Гузенка Віталія Семеновича, 
професора кафедри КМСІТпрофесора кафедри КМСІТ

Єнікєєва Олександра Фаніловича, Єнікєєва Олександра Фаніловича, 
завідувача кафедри ІСПРзавідувача кафедри ІСПР

Суботіна Олега Володимировича, Суботіна Олега Володимировича, 
доцента кафедри АВПдоцента кафедри АВП

Грибкова Едуарда Петровича, Грибкова Едуарда Петровича, 
доцента кафедри АММОдоцента кафедри АММО

Жарікова Сергія Жарікова Сергія 
Володимировича, доцента Володимировича, доцента 

кафедри ОіТЗВкафедри ОіТЗВ

Маркова Олега Євгенійовича, Маркова Олега Євгенійовича, 
завідувача кафедри КДІМПМзавідувача кафедри КДІМПМ

Долинному Юрію Долинному Юрію 
Олександровичу, в.о. завідувача Олександровичу, в.о. завідувача 

кафедри фізичного виховання кафедри фізичного виховання 
й спортуй спорту

Міранцова Сергія Леонідовича, Міранцова Сергія Леонідовича, 
доцента кафедри КМСІТдоцента кафедри КМСІТ

Нагрудним знаком
«Відмінник освіти» 

нагороджено:

Подяка МОН: Подяка ректорату ДДМА:

Дьяченку Юрію Григоровичу, Дьяченку Юрію Григоровичу, 
доценту кафедри ТОЛВдоценту кафедри ТОЛВ

Гавришу Павлу Анатолійовичу, Гавришу Павлу Анатолійовичу, 
доценту кафедри ПТМдоценту кафедри ПТМ

Нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення» 
нагороджено:

Почесною грамотою
МОН нагороджено:
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Стратегічні та поточні 
проблеми

«Незважаючи на різке зниження 
фінансування, у 2020/2021 навчаль-
ному році забезпечена нормальна 
робота Академії і гуртожитків, виплата 
заробітної плати та комунальних пла-
тежів, продовжується удосконалення 
змісту та переліку освітніх програм, 
навчально-методичного забезпечен-
ня освітнього процесу, продовжу-
ється процедура акредитації освітніх 
програм, хоча й повільно, але інтенси-
фікується наукова діяльність, Акаде-
мія забезпечує належний рівень спор-
тивної та культурно-масової роботи.

Однак, поряд із досягнутими по-
зитивними результатами, у діяльності 
Академії мають місце недоліки, за-
лишаються не до кінця вирішеними 
окремі питання, має місце невиконан-
ня окремих пунктів планів.

Ефективність профорієнтацій-
ної роботи залишається, як і раніше, 
низькою, що призвело до зниження 

кількості студентів і відповідного ско-
рочення штатних одиниць в Академії. 
Спад популярності технічних спеці-
альностей відобразився на показни-
ках прийому на освітні програми ба-
калаврського та магістерського рівня 
інженерно-технічної спрямованості.

Недостатніми є зусилля наукових 
колективів з отримання коштів за 
госпдоговорами, підвищення якості 
та кількості наукових публікацій, зо-
крема у виданнях, що входять до між-
народних наукометричних баз Scopus 
та Web of Science, активізації участі  
в отриманні конкурсного фінансуван-
ня з боку Міністерства освіти і науки 
України, Державного фонду фунда-
ментальних досліджень, міжнародних 
грантових організацій.

Позитивний імідж та переваги на-
вчання в Академії, її наукові досягнен-
ня недостатньою мірою представлені 
в інформаційному просторі Донбасу 
та України, що є однією з передумов 
незадовільних показників прийому. Недостатньо впорядкованою  

та цілеспрямованою була робота із 
формування проєктних груп та груп 
забезпечення відповідно до нової ре-
дакції Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності.

Вимагає підвищення рівень вико-
навської дисципліни, відповідальності 
викладачів за якість освітньої та на-
укової діяльності, підвищення автори-
тету Академії та ін.

Основними напрямками робо-
ти ректора й завданнями колекти-
ву Академії на 2021/22 навчальній 
рік є:

Зміна підходів та методів орга-
нізації профорієнтаційної роботи  
зі школярами та студентами тех-
нікумів і коледжів, удосконалення  
інформаційних зусиль у соціальних 
мережах, ЗМІ, інтенсифікація участі 
в культурно-масових, спортивних, 
професійно спрямованих заходах 

регіонального та всеукраїнського  
формату.

Інтенсифікація роботи з абітурієн-
тами, студентами, потенційними ро-
ботодавцями, меценатами в частині 
покращення іміджу Академії, популя-
ризації її досягнень, створення корпо-
ративної культури, зміцнення зв’язків 
із бізнесом та органами влади.

Удосконалення контенту та ад-

міністрування сайту Академії та її 
структурних підрозділів (факультетів, 
кафедр тощо) задля забезпечення 
повноти та актуальності надання ін-
формації для абітурієнтів, студентів, 
викладачів, широких професійних  
та суспільних кіл.

Удосконалення існуючих та роз-
робка нових освітньо-професійних 
та освітньо-наукових програм за 
спеціальностями та спеціалізаціями, 
упорядкування роботи з їхнього ка-
дрового забезпечення, проведення 
ліцензування нових спеціальностей.

Упорядкування робочих навчаль-
них планів за освітніми програма-
ми, приведення робочих програм  
навчальних дисциплін у відповідність 
до нових вимог МОНУ.

Створення умов для започатку-
вання атестації з української мови для 
держслужбовців з отриманням серти-
фікату державного зразка.

Отримання ліцензій на запрова-
дження освітньої діяльності у сфері 
післядипломної освіти (підвищення 
кваліфікації, перепідготовка, стажу-
вання за визначеними спеціальнос-
тями).

Інтенсифікація роботи за програ-
мою «подвійний диплом» для техніч-
них спеціальностей.

Подальша участь у конкурсах  
наукових проєктів і грантів, зокрема  
в рамках європейських наукових про-
грам.

Отримання додаткових джерел 
фінансування через пропаганду й ре-
кламу наукових розробок, викорис-
товуючи для цього вебсайт Академії, 
виставки, публікації в ЗМІ.

Придбання високотехнологічного 
обладнання й матеріалів для наукових 
досліджень.

Підвищення кількості публікацій, 
що входять до міжнародних наукоме-
тричних баз даних.

Організація роботи з приведен-
ня наукових періодичних видань  
Академії у відповідність із новими ви-
могами до фахових наукових видань, 
забезпечення передумов для вклю-
чення цих видань до категорій В та А  
переліку фахових наукових видань 
України та до міжнародних наукоме-
тричних баз Scopus та Web of Science.

Продовження пошуку нових дже-
рел надходження коштів у ДДМА,  
зокрема через різні фонди. Розробка 
й реалізація заходів, спрямованих на 
економію матеріальних і енергетич-
них ресурсів.

Подальший розвиток студент-
ського самоврядування. Підвищення 
ролі студентської молоді в управлінні 
Академією і у виробленні рішень».

З огляду на результати діяльності 
Академії, роботу ректора Ковальова 
Віктора Дмитровича за звітний період 
одноголосно визнано ЗАДОВІЛЬНОЮ. 

На Конференції трудового колек-
тиву також були затверджені зміни  
до Статуту ДДМА і Положення про  
порядок заміщення посад науково- 
педагогічних працівників ДДМА.

На цьому Конференція закінчила 
роботу.

Підготував Вячеслав Медведєв

Поза межами Академії,  
та іноді і в наших кулуарах, 
розходяться неправдиві чутки 
щодо структурних змін у ДДМА. 
Щоб їх розвіяти, необхідно 
уважніше подивитися на всі  
обставини  цих змін.

Безумовно, зміни в струк-
турі пов’язані зі зменшенням 
контингенту студентів. Адже  
відомо, що агітаційна робота 
кафедр не ефективна й базу-
ється на застарілих методах, які 
були відомі років 40–50 тому.  
А на нові реалії нашого буття, 
те, що вже третє десятиріччя  
XXI сторіччя, а не 50-і роки 
двадцятого, ніхто навіть не 
звернув уваги.

Але зменшення абітурієн-
тів відбулося не тільки через 
неефективну роботу кафедр. 
Є і зовнішні шкідливі чинни-
ки, одні з яких розпорошують  

дітей із нашого міста й регіону  
в далекі світи, а інші – трима-
ють на жебрацькому утриманні  
навчальні заклади. Усі чинники,  
і навіть ті, що ми не згадали, 
призводять до зменшення кон-
тингенту абітурієнтів у регіоні.

У таких умовах структур-
ні зміни в Академії були не-
минучі. Які ж зміни відбулися? 
До кафедри обробки металів 
тиском приєднана кафедра 
комп’ютеризованих дизайну 
й моделювання процесів і ма-
шин. Утворена кафедра (ОМТ) 
буде готувати фахівців за їх-
німи традиційними освітніми  
програмами.

До кафедри основ про-
єктування машин приєднана 
кафедра технічної механіки. 
Частина викладачів кафедри ін-
форматики й інженерної графі-
ки, які ведуть заняття з нарисної 

геометрії та інженерної графіки, 
також переведені на кафедру 
основ проєктування машин. 
Тим самим була збільшена кон-
центрація вчених і викладачів 
конструкторського напрямку 
в одному підрозділі, що можна 
вважати корисним. 

До кафедри математики  
та моделювання приєднана 
решта викладачів із кафедри 
інформатики й інженерної гра-
фіки. Таким чином, об’єднані дві 
математичні кафедри.

Були об’єднані кафедри 
ПТМ і АММА з утворенням ка-
федри підйомно-транспортних 
і металургійних машин (ПТММ). 
Утворена кафедра буде готува-
ти фахівців за трьома традицій-
ними освітніми програмами.

Кафедра фізичного вихо-
вання й спорту переведена  
на факультет інтегрованих тех-

нологій і обладнання. Це дозво-
лило вирівняти чисельності сту-
дентів на чотирьох факультетах, 
що забезпечить удосконалення 
управління факультетами.

Вище було згадано про  
зовнішні чинники, які призве-
ли до зменшення контингенту.  
У цій кореспонденції не ста-
виться мета їхнього досліджен-
ня, адже це окрема велика 
тема. Головне, що всі викладачі 
і співробітники повинні усві-
домити, що ніхто замість них  
не буде збирати талановиту мо-
лодь для подальшого навчан-
няв Академії. Тому для збіль-
шення контингенту потрібно 
розраховувати тільки на себе.

А подолання зовнішніх 
шкідливих чинників – це теж 
наша задача.

Вячеслав Медведєв

На серпневому засіданні 
вченої ради вирішувалися 
питання роботи Академії  
у 2021/22 навчальному році.

 Була реорганізована 
структура ДДМА. З доповіддю 
виступив перший проректор,  
доцент Анатолій Фесенко. 

Був затверджений ряд  
положень:

– Положення про факуль-
тет ДДМА;

– Положення про кафедру 
ДДМА;

– Положення про порядок 
заміщення посад науково-пе-
дагогічних працівників ДДМА.

З положеннями можна 
ознайомитися на сайті ДДМА.

Затверджені програми:
– Освітньо-наукова 

програма за другим (ма-
гістерським) рівнем «Авто-

матизоване управління тех-
нологічними процесами» за 
спеціальністю 151 «Автоматизація  
та комп’ютерно-інтегровані 
технології».

– Освітньо-професійна 
програма за другим (магістер-
ським) рівнем «Автоматизація 
та комп’ютерно-інтегровані 
технології» за спеціальніс-
тю 151 «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані тех-
нології».

– Освітньо-професійна 
програма за другим (магістер-
ським) рівнем «Облік і опо-
даткування» за спеціальністю  
071 «Облік і оподаткування».

– Освітня програма  
«Фінанси і кредит» та навчаль-
ний план зі спеціальності  
072 «Фінанси, банківська спра-
ва  та страхування».

Свій 70-річний ювілей від-
святкував завідувач кафедри 
фізики, доктор фіз.-мат. наук, 
професор Віктор Миколайович 
Тулупенко.

Віктор Миколайович за-
кінчив фізичний факультет 
ДонДУ (м. Донецьк) за фахом 
«Радіофізика й електроніка»  
і в 1977 році почав працюва-
ти в нашому виші. За майже  
40 років роботи в Академії  

Віктор Миколайович пройшов 
шлях від викладача до завіду-
вача кафедри, захистив канди-
датську й докторську дисерта-
ції і став провідним науковцем  
Академії.

Є автором багатьох пу-
блікацій високого наукового 
рівня. Працював із відомими 
науковцями. Створив лабора-
торію, у якій виконувалися ро-
боти за Постановами військо-

во-промислової комісії при 
Раді Міністрів СРСР. Багатора-
зово виграв конкурси Фонду 
фундаментальних досліджень 
України й Міністерства освіти 
і науки України та міжнародні 
ґранти НАТО і ІНТАС. Напра-
цювання, які Віктор Микола-
йович здобув у провідних на-
укових центрах світу (Тайвань 
та Колумбія), він реалізовує  
в Україні. Багато аспірантів,  

що захистили наукові робо-
ти під керівництвом Віктора  
Тулупенко, успішно працюють 
в Україні і світі.

Шановний Вікторе Мико-
лайовичу! Прийміть найщирі-
ші привітання з Вашим ювілеєм 
і побажання міцного здоров’я, 
особистого щастя, незламно-
го оптимізму, радості, благо-
получчя, невичерпних сил, 

натхнення, усіляких гараздів, 
плідної творчої праці, миру та 
злагоди!

Світлої Вам долі, щедрих 
творчих ужинків на життєвій 
ниві, успіхів у всіх починаннях. 
Усіх Вам Божих ласк і земних 
щедрот.

Ректорат, профком,
колектив кафедри фізики, 

медіагрупа «Академія»

З ДУМКОЮ ПРО МАЙБУТНЄЗ ДУМКОЮ ПРО МАЙБУТНЄ

ЧОМУ ПОЄДНАЛИ КАФЕДРИЧОМУ ПОЄДНАЛИ КАФЕДРИ

Новий навчальний рік, сподіваємось(!), не буде проходити в дистанційному режимі, як минулий.  
Адже дистанційний режим у навчальних закладах із локдауном у всій країні призводить до поганих наслідків. 
Тому з оптимістичними роздумами про майбутній навчальний рік викладачі й співробітники Академії  
31 серпня зібралися на розширену Конференцію трудового колективу. Головним питанням на ній був  
«Звіт ректора за період діяльності з 01.09.2020 року по 30.08.2021 року. Завдання на 2021/2022 навчальний рік».

Ректор Академії Віктор Ковальов склав докладний звіт про діяльність вишу. Багато матеріалів  
із життя Академії ми друкували на сторінках газети в минулому навчальному році. Тому наводимо тільки 
постановчу частину.

НА ВЧЕНІЙ РАДІ ДДМА
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Медіа-група «Академія». У її складі 
– редакція газети, редакція телебачення, 
редакція радіо і вебредакція. Словами 
не висловити, наскільки це дружний, від-
повідальний і просто веселий колектив. 

Важлива кожна людина, а для нових людей  
у колективі двері й серця завжди відкриті. 
Медіагрупа «Академія» – це маленька сім'я, 
у якій одна важлива справа на всіх – інфор-
мувати тебе про життя alma mater.

Хочеш по-справжньому відчути смак 
студентського життя, виявити свої осо-
бистісні сильні сторони? Тоді тобі – у сту-
дентське самоврядування, яке працює 
в різних напрямах: виховному, освітньо-
му, спортивно-оздоровчому та ін. Сту-
дентське самоврядування піклується про 
студентів, захищаючи їхні права, нагадує 
про те, що кожен студент Академії має до-
тримуватися кодексу честі та несе відпо-
відальність за зміни, які відіграють важли-
ву роль у житті Академії. Тобі лише треба 
вирішити, чи готовий(-а) ти допомагати  
в нашій спільній справі. Академія – це твій 
другий дім. Створи атмосферу комфорту, 
додай фарб до загальної картини, допо-
магай виводити життя на новий рівень. 

Вступай до студентського самоврядування!
Якщо в тебе є інтерес до спорту та фі-

зичної культури і ти бажаєш не припиня-
ти свої заняття, то ласкаво запрошуємо в 
спортивні секції та абонементні групи. 
Для тих, хто серйозно займався або ба-
жає займатися спортом, кафедра фізич-
ного виховання пропонує записатися  
в групи спортивного вдосконалення (ГСВ) 
або в групи підвищення спортивної май-
стерності (ПСМ). На спортивній базі нашої 
Академії проводяться навчально-трену-
вальні заняття з наступних видів спорту: 
футбол, теніс, теніс настільний, баскетбол, 
бадмінтон, пауерліфтинг, волейбол, шахи, 
легка атлетика, важка атлетика, чирлідинг, 
скелелазіння. Студенти, які активно й успіш-
но займаються в цих групах, входять до скла-
ду збірних команд Академії і беруть участь  
у змаганнях різного рівня. 

Більш детальну інформацію можна  
дізнатися на стенді кафедри фізичного  
виховання і спорту (ауд. 2227). 

Українськими вечорницями й народ-
ними традиціями займається клуб «Джере-
ло», для любителів дізнатися істину в ДДМА 

проводить свої засідання Дискусійний 
клуб, де розглядаються з усіх боків життєві 
й політичні питання.

У ДДМА проходить багато різних свят-
кових концертів, у яких ти можеш узяти 
участь, показати себе, перевірити свої 
сили. Найголовніше свято для першокурс-

ника – це «Дебют». Усі студенти перших 
курсів кожного факультету готують свій  
маленький концерт, показуючи свої талан-
ти на сцені Академії. Не забудь узяти участь!

Крім того, за Порядком формування 
рейтингу успішності студента та розра-
хунку стипендіального фонду для призна-
чення стипендії в ДДМА, за активну участь  
у громадському, науковому, спортивному, 
культурному житті Академії нараховують-
ся бали до рейтингу успішності, що істотно 
впливає на можливість отримувати стипен-
дію. Положення можна вивчити на нашому 
сайті dgma.donetsk.ua в розділі «Студенту». 
Там же є формула розрахунку рейтингу 
успішності і скільки додаткових балів за що 
нараховується.

Тому будь ти танцюрист або КВНщик, 
співак або спортсмен, поет або музи-
кант – кожен знайде заняття для себе, які  
ще й заохочуються! Зроби все, щоб роки 
навчання в Академії стали для тебе корис-
ними й незабутніми!

Соб. інф.

На початку літа Донбаська держав-
на машинобудівна академія приєдналася  
до волонтерської акції зі збору коштів для 
93-ї механізованої бригади. Волонтери 
бригади звернулися по допомогу для при-
дбання безпілотних літальних апаратів 
марки Autel EVO II. Адже, незважаючи на всі 
перемир’я, війна не вщухає та періодично 
ми несемо втрати. Аби запобігти цьому, наші 
солдати мають бути військово та технічно 
удосконалені. Бо, незважаючи на поліпшен-
ня матеріально-технічного забезпечення  
в армії, нестача в обладнанні є відчутною.

Але наша alma mater не тільки допо-
могла бійцям, а ще й стала однією з лідерів 
серед краматорських меценатів! Наші патрі-
оти надали кошти на рівні з підприємцями 
та бізнесменами Краматорська.

Бійці 93-ї бригади дуже вдячні усьому 
колективу ДДМА, викладачам та студентам. 
Представники підрозділу обіцяли найближ-
чим часом завітати до стін Академії, аби  
ще раз висловити свою вдячність.

Іван Петренко

У нашій рідній Академії існує безліч цікавих занять і заходів для організації 
вільного від навчання часу. Кожен може знайти собі заняття до душі й друзів 
за інтересами.

ЖИВИЖИВИ  ЯСКРАВО,ЯСКРАВО,  
ЗАРОБЛЯЙЗАРОБЛЯЙ  БАЛИБАЛИ  ДОДО РЕЙТИНГУ! РЕЙТИНГУ!

АКАДЕМІЯ – ОДНА З ЛІДЕРІВАКАДЕМІЯ – ОДНА З ЛІДЕРІВ
ЗІ ЗБОРУ КОШТІВ!ЗІ ЗБОРУ КОШТІВ!

СПОРТСПОРТ

ЧЕМПІОНИ І ПРИЗЕРИ ЧЕМПІОНАТУ ЧЕМПІОНИ І ПРИЗЕРИ ЧЕМПІОНАТУ 
СВІТУ З ПАУЕРЛІФТИНГУСВІТУ З ПАУЕРЛІФТИНГУ

«БРОНЗОВІ» МЕДАЛІ  «БРОНЗОВІ» МЕДАЛІ  
НА ЧЕМПІОНАТАХ ЄВРОПИ НА ЧЕМПІОНАТАХ ЄВРОПИ 

З ТХЕКВОНДОЗ ТХЕКВОНДО

З 23 по 27 серпня в Румунії 
відбувся чемпіонат світу з пауер-
ліфтингу. У складі національної 
збірної команди України висту-
пали студенти ДДМА: майстри 
спорту Тетяна Жидкова (група 
ФКС-19-1), Вероніка Бордюг 
(група ФКС-20-2) та кандидати  
в майстри спорту Анастасія  
Астапова (група ФКС-20-2),  
Дмитро Сіваков (група ФКС-21-1) 
і Вовчок Дмитро (група ІСТ-21-1).

Дмитро Сіваков став чемпіо-
ном світу серед юнаків у ваговій 
категорії до 74 кг з результатом 
у сумі триборства 630 кг: присі-
дання – 235 кг («срібна» медаль), 
жим лежачи – 150 кг («срібло»)  
та станова тяга – 245 кг («золото»).

Вероніка Бордюг виборола 
на змаганнях серед дівчат «сріб-
ну» нагороду з результатом у сумі 
триборства 385 кг: присідання 
– 160 кг, жим лежачи – 87,5 кг,  
станова тяга – 137,5 кг.

Анастасія Астапова також 
стала срібною призеркою зма-
гань серед юніорок у ваговій  
категорії до 76 кг із сумою три-
борства 407,5 кг.

Тетяна Жидкова виступила  
у ваговій категорії до 47 кг і вибо-

рола у присіданні малу «срібну» 
нагороду (132,5 кг), а у становій 
тязі – «бронзову» медаль (110 кг) 
у змаганнях серед юніорок.

Вовчок Дмитро (група  
ІСТ-21-1) у ваговій категорії  
понад 120 кг набрав у сумі три-
борства 642,5 кг. Дмитро присів  
з вагою 262 кг і в жимі лежачи 
впорався зі 175 кг («бронзові» 
медалі), а у становій тязі зафіксу-
вав вагу 205 кг. Це дало можли-
вість Дмитру стати «бронзовим» 
призером змагань чемпіонату 
світу серед юнаків.

Чемпіонат Європи з тхек-
вондо серед молоді відбувся 24– 
27 серпня у м. Таллінн (Естонія). 
У перший день змагань студент 
нашої Академії (група ФКС-20-2) 
Артем Гарбар виборов «бронзо-
ву» нагороду у ваговій категорії 
до 80 кг, здобувши впевнені пе-
ремоги над суперниками з Азер-
байджану (1:16) та Польщі (7:18).

У тому ж Таллінні 29 серп- ня відбувся міжнародний рей-
тинговий турнір з тхеквондо  
G-1 «Tallinn Open 2021» серед  
дорослих. Серед спортсменів, 
які представляли Україну, ви-
ступив студент нашої Академії, 
майстер спорту міжнародного 
класу Андрій Гарбар (ФКС-18-1). 
У ваговій категорії понад 87 кг 
Андрій посів третє місце!

Нагадаємо, що братів Арте-
ма і Андрія, тренує їхній батько 
– майстер спорту України Сергій 
Гарбар. Уся чемпіонська сім’я  
є студентами нашої Академії 
спеціальності «Фізична культура  
і спорт».

Серед людей існує така  
думка, що покращувати станови-
ще будь-якого міста мають тіль-
ки за ініціативою міської ради, 
мешканцям не треба (або не-
має сенсу) щось робити. Прагну  
поділитися з вами історією, 
яка показує, що такий погляд  
не є істиною та дещо є у 
ваших руках.

Наприкінці серпня 
мені дуже пощастило  
потрапити до творчого 
табору Bakhmut Street Art 
Camp. З 20 по 28 серпня 
12 молодих активних 
хлопців та дівчат із різних 
куточків України разом 
із чотирма організатора-
ми об’єдналися задля того, аби  
дослідити історію міста Бахмут, 
поспілкуватися з мешканцями та 
активістами, відвідати найвідомі-
ші місця. Отримавши натхнення, 
кожен висловлював свої вра-
ження у творчих роботах, що 
були презентовані на вуличній 
виставці в останній день табору.

У перші два дні ми активно 
розглядали історичний шлях 
Бахмуту. Чи знали ви, що після 
проголошення 3-го Універса-

лу про створення Української 
Народної Республіки над Бах-
мутською повітовою земською 
управою (нині – будинок Арте-
мівського залізничного техніку-
му) уперше на Донбасі замайорів 
синьо-жовтий прапор? Відзна-
чте, що такий сміливий крок 

зроблено саме тут, у Бахмуті, а не  
в Харкові або Києві, наприклад!

Чимало цікавого ми дізна-
лися в місцевому краєзнавчо-
му музеї. Ви коли-небудь були  
на екскурсії в будівлі з… голими 
стінами? Я серйозно! У такому 
випадку чимало залежить від 
яскравої розповіді екскурсо-
вода, вашої фантазії та хоча  
б якогось знання історії. Ви ніби 
дивитеся кіно, але знаходитеся  
в порожньому музеї! Незважаю-

чи на те, що на даний момент він 
на реконструкції, усе пройшло 
відмінно.

Велику хвилю натхнення 
можна отримати після спілку-
вання з різноманітними людьми. 
І ми скористалися цим! На зустрі-
чі з представниками Молодіжної 

ради при Бахмутській 
міській раді дізналися 
про діяльність місцевої 
молоді, основні про-
блеми та питання, що 
вимагають рішення. Ще, 
наприклад, під час бе-
сіди з активістом ЛГБТ-
спільноти з’ясувалося, 
що, на жаль, проблема 
відсутності толерант-

ності до людей з іншою орієнта-
цією є актуальною.

Окрім цього ми влашто-
вували заходи задля молоді:  
показ фільму «Поезд Киев–
Война» та онлайн-зустріч  
із його режисером, вечірка  
в парку із запрошеним орга-
нізаторами діджеєм, майстер-
клас із петриківського розпису 
та вулична виставка творчих 
робіт. На останній події ми не 
лише показували роботи, ство-

рені під натхненням від Бахму-
ту, а й висловлювали погляд  
на проблеми, що нас турбують. 
Усі ці заходи знайшли відгук  
в аудиторії. 

На сьогодні багато молоді 
залишається в пасивній пози-
ції з виправдуванням «само-
тужки я нічого не зможу/не 
хочу зробити» або «я взагалі не  
корінний мешканець міста, 
чому я маю тут щось робити?». 
Але ті ж самі люди висловлю-
ють побажання мати більше 
різноманітних заходів!

Наприкінці хочу сказа-
ти, що не має значення, пе-
реїхали ви в нове місце чи 
мешкаєте там із самого наро-
дження. Ви маєте змогу влашто-
вувати власні культурні заходи  
та заохочувати туди людей. 
Це як мінімум впливає на їхні 
культурні погляди та може мо-
тивувати брати більш активну 
участь у житті міста! До того ж, 
ви можете не просто підтри-
мувати організаторів, відвід-
уючи їхні заходи, а й отримати 
неповторний творчий досвід.  
Чи це не прекрасно?

Софія Войтко

ТИ МАЄШ ЗМОГУ ТВОРИТИ: МІЙ ДОСВІД ТИ МАЄШ ЗМОГУ ТВОРИТИ: МІЙ ДОСВІД 
ІЗ BAKHMUT STREET ART CAMPІЗ BAKHMUT STREET ART CAMP

Кафедра фізичного виховання і спорту, СК «Промінь»
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«ЧТО? ГДЕ? «ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Ответы на вопросы из прошло-
го номера.

Вопрос 1. Согласно шутке,  
для того, чтобы в этом году напугать 
людей на Хэллоуин, нужно прийти... 
Ответьте двумя словами: как?

Ответ: без маски.
Комментарий: устрашающая  

маска — традиционный атрибут  
Хэллоуина, однако сейчас больше 
опасаются людей без масок.

Автор: Сергей Терентьев, Санкт-
Петербург.

Вопрос 2. Говоря об ИХ недо-
статках, Валерий Богданов замечает,  
что ОНИ могли «ходить» только  
на улице, да и то только на осве-
щенной стороне. Древние римляне  
носили ИХ разновидность с собой  
на цепочке. А мы скоро сможем уви-
деть их недалеко от нашей Академии. 
Назовите ИХ двумя словами.

Ответ: солнечные часы.
Комментарий: не только более 

поздние механические часы были 
карманными и носились на цепочке. 
Валерий Богданов, приводя этот факт, 
иронизирует, что возможности даже 
таких солнечных часов были весьма 
ограничены. «Ходить» – подсказка.

Автор: Алексей Трефилов.

Вопрос 3. В журнале «Харпер 
Базар» была опубликована статья  
о культуре викторианской Англии, 
проиллюстрированная изображени-
ем женской ноги со шкалой – числа-
ми от 4 до 16. Цифра 4 была разме-
щена чуть ниже колена, а число 16 –  
на уровне обуви. Назовите единицу 
измерения.

Ответ: год.
Комментарий: эта схема показы-

вает, какая длина юбки в викториан-
ской Англии считалась приличной  
в зависимости от возраста девушки.

Автор: Виталий Дубровнер, 
Рамат-Ган, Израиль.

В марте этого года наши  
студенты приняли участие в оче-
редном этапе международного 
турнира по игре «Что? Где? Когда?»  
под названием «Лига старта.  
Эпизод XXIV». Предлагаем вашему 
вниманию избранные вопросы с это-
го турнира.

Вопрос 1 (правильно ответи-
ли почти все команды). Молодой  
самоучка Стурла Легрейд неожи-
данно ворвался в элиту мирового 
биатлона. Первое время на месте, 
выделенном для НИХ, у Стурлы была 
надпись «Дядя и тетя». Назовите ИХ.

Вопрос 2. (правильно ответи-
ла ровно половина команд). Харуки 
Мураками говорит, что каждый раз 
чувствует одно и то же: на тридцатом 
ИКСЕ уверен в своих силах, на трид-
цать пятом начинает ненавидеть всё 
вокруг, а оставшиеся несколько чув-
ствует себя машиной без горючего.  
Назовите ИКС.

Вопрос 3 (правильно не ответил 
никто). Врачи определённой специ-
ализации считают, что ОН появился 
вследствие изучения птиц или репти-
лий, поскольку в их случае схожесть 
больше. Согласно другой версии,  
ОН связан с формой листьев плюща. 
Изобразите ЕГО или назовите ЕГО дву-
мя словами, начинающимися на одну  
и ту же букву.

Александр Мельников,
председатель Клуба  

интеллектуальных игр ДГМА

Узагалі-то я не дуже цікавлюся ін-
дустрією комп’ютерних ігор, та Genshin 
impact підкорила мене. Чим саме?  
З чого варто починати? Що взагалі  
являє собою ця гра? Гайда розбиратися!

По-перше, Genshin impact – 
комп’ютерна гра в жанрі action-
adventure від китайської компа-
нії miHoYo. Сюжет не є новим чи 
особливим серед подібних ігор: ви пра-
цюєте над проходженням квесту, вико-
нуєте різноманітні завдання, убиваєте 
чудернацьких монстрів та збираєте 
власний загін із персонажів, «вибитих» 
із молитов. Починаючи з певного рівня, 
з’являється можливість грати з іншими 
гравцями Genshin impact, прокачувати 
своїх персонажів та отримувати ігро-
ву валюту в досить великій кількості  
у порівнянні з початком гри (завдяки 
цьому гравці можуть купувати або на-
магатися «вибити» сильніших героїв). 

Здавалося б, нічого незвичайного,  
та Genshin impact скачали вже більше 
десяти мільйонів гравців з усього світу. 
Компанія Google навіть назвала гру най-
кращою у своєму цифровому магазині. 
Тож така популярність усього за один 
рік (дата випуску: 28 вересня 2020 року) 
змушує замислитися.

По-друге, розробників надихнув  
на створення гри хіт 2017 року  
The Legend of Zelda: Breath of the Wild. 
Саме завдяки цій грі й був створе-
ний приголомшливий візуал Genshin 
impact. Магічний континент, чудові 
персонажі, разом із крутою графічною 
складовою, заворожують гравця сво-
єю красою. Саме цим гра й підкорила 
світ! Континент Тейват, де опиняється  
герой, хочеться досліджувати, що й 
буде робити кожен із перших хвилин 
для комфортної гри в майбутньому.

По-третє, розробники попіклували-

ся й про детальне опрацювання кожно-
го персонажа гри. Незалежно від їхньої 
рідкості, вони мають власну історію,  
ми можемо побачити їхній характер, ко-
жен із них має свій стиль та навіть власні 
наміри стосовно головної героїні. Окрім 
того, яскравий вигляд кожного героя  
не може не привертати уваги гравця.

Однак, незважаючи на приголом-
шливий успіх, на гру неодноразово 
скаржилися. Наприклад, гравці з Китаю 
писали величезні петиції щодо одно-
го «івентового» (отримати його можна 
тільки протягом певного часу) персо-
нажа. В анонсі героя розробники пере-
більшили його можливості, і гравці були 
обурені цим неподобством. Розробни-
кам довелося повернути гравцям їхні 
ігрові кошти, витрачені на цього пер-
сонажа. Також, згідно з відгуками інших 
гравців, версія Genshin impact для PS4 
має багато технічних проблем.

Отже, тепер ми маємо гру, у яку 
легко можна програти декілька го-
дин та навіть не помітити цього.  
Слід відзначити, що серед безкоштов-
них релізів Genshin impact знаходить-
ся на високому рівні, але все ще має 
певні незручності. Сподіваємося, роз-
робники виправлять свої помилки  
та популярність гри продовжить зрос-
тати!

Катерина Кочерова

Я люблю відвідувати нові міста.  
Це цікавий досвід, почуваєшся таким 
собі дослідником. Проте ще більше  
я люблю повертатися до міст, де вже був 
раніше.  Адже тепер я порівнюю свій  
попередній досвід пересування містом 
із тим, що є зараз. Я можу бачити, як змі-
нюються міста та куди вони рухаються.

Я був у Краматорську в 2018 році.  
І, так, місто змінилося на краще. Хоча це 
є нормальний стан речей, якщо враху-
вати кількість коштів, що туди вклада-
ють. А якщо говорити про споглядан-
ня з вікна машини, то все навіть дуже  
добре: рівна дорога, помічаєш по-
ниження бордюру вулицями, рівний 
тротуар і навіть тактильну плитку.  

Як завжди, коли заглиблюєшся в ре-
альність, то бачиш її обличчя чіткіше.  
Однак про це згодом.

Самостійно прогулятися містом 
мені вдалося не так багато, але поділю-
ся побаченим. Є добре облаштований 
сквер Профспілок: у більшості випадків 
правильно покладена тактильна плитка, 
і веде вона тебе, куди треба, пониження 
та вбиральня, доступна для маломо-
більних груп населення, до якої також 
веде тактильна плитка. Відходиш на  
100 м від скверу та ще досі знаходиш  
пониження. Коли їх робили, то явно 
забули дотримуватися державних бу-
дівельних норм, але ти ще можеш ним 
скористатися. Проходиш ще 100–200 м 

і розумієш, що культ поклоніння боже-
ству архітектурної доступності поки що 
оминає ці вулиці та пониження. Хоча 
зазначу, що в порівнянні з більшістю 
інших міст, що я бачив, – ситуація кра-
ща. Мені хочеться вірити, що наші міста 
орієнтуються на кращих, а не на свій ни-
нішній стан.

Інфраструктурою та її доступністю 
ми користуємося кожного дня. Проте 
звідки вона походить? Чому ми розумі-
ємо нежиттєздатність підземних пере-
ходів або високих бордюрів і не хочемо 
ними користуватися? Усе йде через змі-

ну ментальності. Усім потрібна доступна 
інфраструктура. Люди з інвалідністю – 
такі ж люди, їх не потрібно жаліти через 
цей факт. Посилювати їхню залежність 
від соціальної допомоги, перетворю-
вати їх на споживачів у стосунках із сус-
пільством, зловживати та маніпулювати 
на темі інвалідності. Це ті ідеї, що розви-
вав прогресивний рух людей з інвалід-
ністю в Україні, починаючи від Революції 
Гідності. На жаль, частина людей, з яки-
ми ми зустрілися в місті, не просто не  
поділяє таких поглядів, а й активно 
працює над протилежним і вкорінен-
ням старих стереотипів щодо людей  
з інвалідністю. Це не несе конструктиву 
та розвитку ні для окремих людей, ні для 
суспільства. А тому це шлях у нікуди.

А ми поки що продовжуємо під-
раховувати результати міст у «Тостері».  
І зовсім скоро поділимося їхніми резуль-
татами з вами.

Дмитро Щебетюк, український 
громадський діяч, автор проєкту 

рейтингу доступності міст «Тостер»
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«ТОСТЕР» ЗНАЙОМИТЬСЯ ЗІ СХОДОМ. КРАМАТОРСЬК«ТОСТЕР» ЗНАЙОМИТЬСЯ ЗІ СХОДОМ. КРАМАТОРСЬК

GENSHIN IMPACT. ПУСТІ СЛОВА ЧИ СПРАВЖНІЙ УСПІХ СЕРЕД GENSHIN IMPACT. ПУСТІ СЛОВА ЧИ СПРАВЖНІЙ УСПІХ СЕРЕД 
КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР?КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР?

Тетяна Ройбул назавжди 
запам'яталася нам своєю легкістю  
у спілкуванні, відданістю своїй спра-
ві та творчим підходом. Вона завжди 
виконувала поставлені завдання із  
посмішкою та заряджала енергією усіх 
навколо. Дзвінкий голос та креатив-
ність робили всі проєкти особливи-
ми. Відео з її участю набирали велику 
кількість переглядів на ютуб-каналі 

Академії DDMA TV, а радіоефіри до-
помагали прокинутися вранці і відчу-
вати себе зарядженим енергією увесь 
день. Особисті якості дозволили їй  
із 2020 року очолити напрямок теле-
бачення.

У 2019 році у складі команди радіо 
і телебачення Академії Тетяна брала 
участь у Міжнародному фестивалі 
молодіжних ЗМІ «Жми на RECорд»,  
де було завойовано 1-е місце в номі-
нації «Телебачення» и 3-є місце в номі-
нації «Радіо».

Матеріали Софії Павлової в газе-
ті «Академія» були нестандартними, 
розважальними, з ноткою гумору – те, 
що треба для студентів. Саме завдяки 
її підходу до написання статей, інші  
кореспонденти зрозуміли, що матері-
али можуть бути не тільки змістовни-
ми, а й веселими і запальними. Роботу 
випускаючого редактора Софія вико-
нувала на совість. Вона уміло створю-
вала макет газети, а також їй завжди 
вдавалося підлаштуватися під зміни 
в процесі верстання газети. Тому  
не дивно, що останній рік вона 
була керівником напрямку газети.  
Софія працювала і з сайтом ДДМА, 
тож її роль у житті і розвитку  

медіагрупи була немалозначною.
Софія брала участь у Міжнарод-

ному фестивалі молодіжних ЗМІ «Жми  
на RECорд» у 2019 році у складі  
команди газети, де наша команда 
була нагороджена грамотою.

Завдяки дівчатам у нашій редак-
ції було затишно й смачно: Тетяна  
завжди прикрашала наше приміщен-
ня до різник свят, створюючи лампо-
ву атмосферу, а Софія балувала всіх 
солодощами та різними смаколиками.

Олександр Соколов запам'ятався 
нам своїми неповторними ефірами. 
Він неодноразово розповідав вірші, 
цікаві історії, давав поради студен-
там під час своєї промови. З ним дуже 

зручно працювати в команді, адже він 
завжди підкаже, що робити звукоопе-
раторам-початківцям, і може допо-
могти ведучим із складанням ефіру. 
Олександр відрізнявся винятковою 
відповідальністю. Мало хто з ведучих 
може працювати без звукооператора, 
та наш студент міг працювати навіть  
у таких складних умовах.

Ми щиро вітаємо із закінченням 
навчання в Академії, дорогі наші  
випускники, та бажаємо тільки най-
кращого в майбутньому. Пам'ятайте, 
що медіагрупа завжди рада бачити 
вас. Тож забігайте час від часу на  
чашечку кави до нас.

З любов’ю, редакція!

Цього року з нашої дружньої команди медіа-групи «Академія» 
випустилися: сонячна редакторка телебачення, радіоведуча, 
відеооператорка та кореспондентка Тетяна Ройбул, відповідальна 
та весела кореспондентка і випускаюча редакторка газети Софія 
Павлова, чудовий радіоведучий із цікавими ефірами Олександр  
Соколов.

Нещодавно команда ГО «Доступно.UA» завітала на Схід України  
з рейтингом доступності міст «Тостер». Мета проєкту полягає в перевірці 
рівня архітектурної доступності українських міст для маломобільних груп 
населення, відстеженні динаміки зміни інфраструктури українських міст, 
мотивації міської влади та введенні конкурентної складової у створення 
зручної інфраструктури.

У ЩО ПОГРАТИ


