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Бывают мероприятия-одно-
дневки. Один раз провели – и за-
были навсегда. А вот те, которые по-
явились благодаря историческим 
вехам предприятия, к которым 
готовятся каждый год, о которых 

долго вспоминают  и которые есте-
ственным образом, не по указке 
сверху, вошли в сущность большого 
коллектива, – становятся традици-
ями. Уже в пятый раз в Донбасской 
государственной машиностро-
ительной академии проводится 
шахматный фестиваль «Мемориал 
имени О. Ф. Бабина». Инициатором 
и организатором фестиваля высту-
пил объединенный профсоюзный 
комитет, а большую помощь в про-
ведении оказывает студенческое 
самоуправление ДГМА.

На фестиваль 2016 года, ко-
торый прошел 23–24 января, со-
брались юные шахматисты и шах-
матисты, имеющие множество 
регалий, из Краматорска, Дружковки,  
Славянска, Константиновки,  
Доброполья, Новоселовки и даже с 
временно оккупированной терри-
тории: Горловки и Ясиноватского 
района. Среди них – два гроссмей-
стера международного класса, три 
мастера спорта, 13 кандидатов в 
мастера спорта. Фестиваль про-
водился в двух группах. Главная 
группа – турнир А, в которую были 
включены спортсмены не ниже 1-го 
разряда, и детская группа – турнир 
Б, в котором могли принимать уча-
стие спортсмены с любым спортив-
ным разрядом.

Открыл фестиваль ректор 
ДГМА, профессор Виктор Ковалев. 
Он в частности сказал, что много 
хороших людей гордится тем, что 
Олег Фавиевич был их учителем. 
Его любили студенты за высокое 
педагогическое мастерство и вы-
сокие человеческие качества. Он 
принимал участие в организации 

соревнований различного уровня 
по шахматам и был бессменным 
руководителем шахматной сек-
ции ДГМА, активным участником 
секции скалолазания и принимал 
участие во многих восхождениях  

на высочайшие 
вершины, за что 
имел неофициаль-
ное звание «Снеж-
ный барс».

С р а ж е н и я 
за шахматными 
досками прохо-
дили в 9 туров.  
Турнирная та-
блица менялась 
постоянно. До 
самого послед-
него момента 
соревнований финальная карти-
на не была понятна. Во многом 
это связано и с изменениями 
в составе участников обоих  
турниров.

Так, в этом году из турнира Б  
в турнир А перешли Семен Миту-
сов, Илья Локтионов, София Коза-
ченко, Ярослав Белозерцев, Елена 
Балаболка. Причем, Семен Митусов 
мог выступать в турнире Б и стать 
победителем, но он поставил пе-
ред собой более высокую цель и 
успешно выступил, войдя в десятку 
сильнейших турнира А. Впервые  

в фестивале принял участие вы-
пускник ДГМА Игорь Шевченко и 
занял 11-е место, а выпускник КИИ 
(ДГМА) восьмидесятых годов, ко-
торый тоже выступал впервые, Ви-
талий Шляховой, вошел в первую 

десятку сильнейших.
Стабильно вы-

ступает Велиев  
Сиявуш, который  
постоянно занима-
ет призовые места. 
Вот и в этом году он  
занял второе место.

Михаил Сафро-
нов, студент специ-
альности ПТМ ДГМА, 
уже в пятый раз 
принимает участие  
в фестивале, где 
ежегодно входил 

в десятку сильнейших. А в этом 
году одержал уверенную победу, 
не проиграв ни одной партии, и 
только две свел вничью, передви-
нув победителя прошлогоднего 
фестиваля, Эдуарда Андреева,  
на третье место.

В турнире Б впервые принима-
ла участие девятилетняя школьни-
ца из ОШ № 24 Мария Козаченко и 
сразу одержала уверенную побе-
ду. Следует отметить, что она уже  
четыре года участвует в шахмат-
ных турнирах различного уровня 
и везде занимала призовые места.  
В Краматорске, в городе  

 талантливых людей, рождает-
ся новая шахматная принцес-
са. Уверенно выступили юные 
участники фестиваля, которые 
принимали участие в турнире в 
прошлом году, Руслан Хрипуш  
и Татьяна Мартынкова.

А победителями стали:
Турнир А:
1-е место – Михаил Сафронов;
2-е место – Сиявуш Велиев;
3-е место – Эдуард Андреев.
Турнир Б:
1-е место – Мария Козаченко;
2-е место – Руслан Хрипушин;
3-е место – Татьяна Мартынкова.

В этом году были учреждены 
призы и в различных номинациях.  
Так, в номинации «Ветераны»:

1-е место – Василий Крюков;
2-е место – Александр Борисенко; 
3-е место – Виктор Лазырин.

В номинации «Люди с ограничен-
ными физическими возможностя-
ми»:

1-е место – Игорь Шепелев;
2-е место – Вячеслав Глазков.

К сожалению, в фестивале при-
нимали участие только две жен-
щины. Елена Мартынкова вошла в 
десятку сильнейших. А София Ко-
заченко, которая заняла 23-е место, 
была отмечена специальным при-
зом оргкомитета.

Закончились баталии на 
шахматных досках фестиваля  
2016 года. Участники отметили вы-
сокий уровень проведения турни-
ра и обещают снова принять уча-
стие уже в 2017 году.

ДГМА благодарит областное 
управление по делам семьи и мо-
лодежи за большую помощь и под-
держку при организации шахмат-
ного фестиваля «Мемориал имени 
О. Ф. Бабина».

Вячеслав Медведев

14 февраля во многих странах мира 
отмечается День святого Валентина, или 
День всех влюбленных.

С приближением праздника мы все ста-
новимся свидетелями бурной реакции. Кто-то 

выкладывает кучу антипраздничных постов, а кто-то не может 
попасть даже в любимую пиццерию. Ибо парочки заполонили все. 
Конечно, если человек одинок, то может считать, что праздник 
ему и не нужен. А вы порадуйте свою маму! Подарите ей цветы, ска-
жите, как любите или придумайте приятную мелочь. И про папу  
не забудьте.

Ну, и, конечно же, День святого Валентина идеально подходит 
для того, чтобы признаться в любви тому человеку, который вам 
нравится. Принято дарить валентинки с признаниями. В учебных 
заведениях это, конечно, легче сделать, ведь в этот день обыч-
но организовывается «любовная почта», и почтальон разносит  

валентинки адреса-
там. Более смелые ре-
бята подходят сами.

В последнее время 
все больше людей пред-
почитают в этот день не показывать носа из дому – «Кому надо  
14-е февраля?».

Я думаю, что пусть эти люди и не признаются, но втайне 
тоже хотят праздника. У кого есть такие знакомые, не забудьте 
поздравить и их тоже. Они могут и не подать вида, но все мы зна-
ем, что внимание всегда приятно!

День влюбленных можно провести по-разному, как режиссер 
решите сами, какой сценарий для вас самый лучший. А мы желаем 
вам хорошего праздника и отличного настроения! 

Редакция

(В ДГМА ПРОШЕЛ V ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ПО БЫСТРЫМ  
ШАХМАТАМ «МЕМОРИАЛ ИМЕНИ О. Ф. БАБИНА»)

ФЕРЗИ СКРЕЩИВАЮТ ШПАГИ

А У ВАС ЛЮБОВЬ?ДДМА У ТРІЙЦІ КРАЩІХ

ВІТАЄМО ІМЕННИХ 
СТИПЕНДІАТІВ!

ЯК МИ ВЧИМОСЯ?

Інформаційним 
освітнім ресурсом 
«Освіта.ua» складе-
но консолідований 
рейтинг вищих 

навчальних закладів України  
2015 року.

У якості вихідних даних для 
складання консолідованого рей-
тингу вищих навчальних закладів 
України використані найбільш 
авторитетні серед експертів 
та засобів масової інформації 
національні та міжнародні рей-
тинги ВНЗ України – «Топ-200 
Україна», Scopus та «Вебоме-
трикс», кожен з яких використовує 

різні критерії оцінювання вищих 
навчальних закладів.

Серед 22 ВНЗ Донецької 
області ДДМА посiдає третє 
місце. Попереду – лише Донець-
кий національний медичний 
університет ім. М. Горького, який 
зараз частково розташований 
в нашій Академії, та Донець-
кий національний технічний 
університет, який був переведе-
ний до Красноармійську.

У загальному рейтингу  
з понад 280 ВНЗ України ДДМА 
посiдає 48–49 місце.

Вікторія Лебединська

У зв’язку з вимуше-
ним карантином були 

внесені наступні зміни до табе-
ля-календаря навчального процесу 
на 2015–2016 навчальний рік для 
студентів денної форми навчання.

Для студентів 1–3 курсів:
- навчальні заняття в дру-

гому триместрі продовжуються  
до 24 березня; 

- навчальні заняття з 7 березня 
переносяться на 21 березня;

- 22–24 березня – дні для 
компенсації навчальних занять,  
не проведених у зв'язку із святами 
за розкладом, відповідно: вівторок, 
четвер, п'ятниця;

- весняна екзаменаційна сесія – 
з 26.03 по 02.04.16 р.;

- навчальні заняття в третьому 
триместрі – з 04.04 по 31.05.16 р.;

- 30.05 і 31.05 – дні для 
компенсації навчальних занять,  
не проведених у зв'язку із травневи-
ми святами;

– літня екзаменаційна сесія –  
з 02.06 по 25.06.16 р.

Для студентів 4–5 курсів  
і 2-го курсу прискореної форми  
навчання:

- навчальні заняття в дру-
гому триместрі продовжуються  
до 19.03.16 р.;

- 07.03 – вихідний день;
- компенсацію за 07.03 і не 

проведені заняття у зв'язку із свята-
ми провести відповідно до розкла-
ду, складеного на відповідних кафе-
драх в період з 01.02 по 18.03.16 р.;

- весняна екзаменаційна сесія – 
з 21.03 по 26.03.16 р.

Для студентів 4-го курсу  
і 2-го курсу прискореної форми  
навчання: 

- переддипломна практика –  
з 28.03 по 02.04.16 р. (концен-
трований тиждень) і далі 1 день  
на тиждень;

- навчальні заняття в третьому 
триместрі – з 04.04 по 28.05.16 р.;

- літня екзаменаційна сесія –  
з 30.05 по 04.06.16 р.;

- дипломне проектування –  
з 04.04 по 28.05.16 р. – 2 дні на 
тиждень, з 06.06 по 25.06.16 р. –  
щоденно.

Захист дипломних проектів 
(робіт) – з 27.06 по 02.07.16 р.

Для студентів 5-го  
курсу спеціальностей ОА, ІСПР, ІТ, 
АВП, ПТМ, які навчаються за ОПП 
«Спеціаліст», переддипломна прак-
тика продовжується з 01.02 по 
01.04.16 р. (один день на тиждень).

Дипломне проектування і за-
хист дипломних проектів (робіт) –  
з 28.03 по 30.06.16 р.

Для студентів 5-го курсу 
спеціальностей ЕП та ЕСА, які  
навчаються за ОПП «Спеціаліст», 
переддипломна практика – з 28.03 
по 08.04.16 р.

Дипломне проектування  
і захист дипломних проектів (робіт) –  
з 11.04 по 30.06.16 р.

Для студентів, які навчаються 
за ОПП «Магістр», навчальні за-
няття в 3-му триместрі – з 04.04  
по 31.05.16 р.; 

30.05 і 31.05.16 р. – компенсація 
занять, не проведених у зв'язку  
із травневими святами.

Відмінне навчання 
потребує багато праці і, голов-
не, бажання. І так приємно, коли 
всі зусилля винагороджуються. 
Окрім звичайних стипендій, ста-
ранних студентів заохочують  
також іменними стипендіями.

Стипендії Президента 
України призначено:

- Чередніченко А.П.,  
гр. АВП12-1;

- Ларічкіну О.В., гр. АВП13-1;
- Комісарову К.М., гр. СМ12-1.

Стипендії Верховної Ради 
України:

- Віннікову А.О., гр. ІТ12-1;
- Нагієву М.І., гр. ОТП12-1.

Соціальну стипендію 
Верховної Ради:

- Сегін В.В., гр. гр. ПТМ12-3.

Стипендії ПАТ НКМЗ:
- Зубцовій Є.С., гр. МВС12-1;
- Кондратюк О.О., гр. АВП11-1;
- Ананьєву М.С., гр. АВП12-1;
- Кльованик Д.С., гр. АВП11-1;
- Ладизі Є.В., гр. ПТМ11-1;
- Глущенко Ю.В., гр. ЗВ12-1;
- Кулік Р.Ю., гр. ТМ11-1;
- Мелехову В.Ю., гр. МО12-1;
- Коляденко А.В., гр. ОТП12-1;
- Журавльовій А.М., гр. ТМ12-1;
- Сайко Ю.С., гр. ЛВ14-1т.

Стипендії Вченої ради ДДМА:
- Зеліку М.С., гр. МВС11м;
- Буханцову Д.О., гр. ПТМ-11м;
- Собчук А.Г., гр. ЕП13-1;
- Лінник В.В., гр. ЕП12-1;
- Бєлік Т.С., гр. СМ13-1;
- Рибалко М.І., гр. ІТ13-1;
- Булизі В.С., гр. СМ14-1;
- Третьяк О.С., гр. ПТМ11м.

Олег Фавиевич Бабин, канд. 
техн. наук – работал в Акаде-
мии, на кафедре МСИ, с 1981 года, 
активно занимался научно-ис-
следовательской работой. Он 
был Учителем и примером для  
нескольких поколений студен-
тов, аспирантов, научных со-
трудников, преподавателей.

Олег Фавиевич – ма-
стер спорта по альпинизму. В 1973 году за вос-
хождение на пик 26 Бакинских Комиссаров был 
удостоен звания чемпиона СССР по альпиниз-

му. Недюжинную силу воли проявил он и при 

восхождении на пик Ленина в горах Азии.  
Это одна из четырех вершин бывшего СССР высо-
той свыше семи тысячи метров.

В 2004–2008 гг. Олег Фавиевич Бабин руководил 
сборами Донецкой областной федерации альпи-
низма как инструктор I категории.

Олег Фавиевич Бабин погиб 27 июля  
2008 года при восхождении на гору Сулахат в Дом-
бае (Центральный Кавказ). 

Олег Фавиевич – кандидат в мастера спорта 
по шахматам. Он активно участвовал в работе 
краматорского шахматного клуба, возглавлял ра-
боту секции по шахматам в ДГМА
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Золотая медаль на ІІ Всеукраинском 
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА СЛУЖБЕ У ПЕРЕДОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ!

НОВИЙ ПЕРЕЛІК 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

(ЮБИЛЕЙ ЛАБОРАТОРИИ «ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
РАСПЛАВОВ» – 25 ЛЕТ)

Современные представления 
о характере взаимодействия ком-
понентов в промышленно важных 
сплавах на основе железа, меди, 
алюминия и других металлов 
формируются в результате про-

ведения трудоемких и значимых 
экспериментальных и теоретиче-
ских исследований. Без подобных 
исследований сложно улучшить 
свойства существующих сплавов, 
оптимизировать технологические 
процессы их получения и разра-
ботать новые материалы, которые 
по уровню своих свойств отвеча-
ют требованиям, предъявляемым 
современной промышленностью. 
Всеми этими задачами занима-
ются в нашей Академии в лабо-
ратории «Физико-химические 
свойства металлических распла-
вов» (ФХСМР), которая 1 февраля  
2016 г. отмечает свой юбилей –  
25 лет с момента ее образования.

История развития физико-хи-
мических исследований в Акаде-
мии берет свое начало с 1972 г., 
когда Академия была Краматор-
ским индустриальным институтом 
(КИИ). Тогда под руководством ла-
уреата Государственной премии 
УССР, доктора химических наук, 
профессора, ректора КИИ Турча-
нина Анатолия Григорьевича в 
КИИ была создана лаборатория 
«Термодинамика тугоплавких со-
единений». В этой лаборатории 
проводились исследования тер-
модинамических свойств кар-

бидов и карбонитридов титана, 
циркония, гафния, ванадия, тан-
тала, ниобия, хрома, молибдена, 
вольфрама.

Дальнейшее развитие пред-
ставлений о природе взаимодей-
ствия неорганических веществ 
продолжил Турчанин Михаил Ана-
тольевич, который в 1989 г. пред-
ложил Комплексную программу 
исследований термодинамиче-

ских свойств жидких металличе-
ских расплавов. Согласно этой 
Программе в 1990 г. было сдела-
но Техническое предложение по 
созданию высокотемпературной 
установки для исследования те-

плот образования жидких ме-
таллических сплавов и заключен 
договор Х–06–90 НТР на выпол-
нение работы «Создание высоко-
температурной калориметриче-
ской установки для исследования 
термодинамических свойств жид-
ких металлических расплавов». В 
результате участия в конкурсе 
на выполнение поисковых, фун-
даментальных НИР в области 
химии, химической технологии, 
химического машиностроения 
(приказ Минвуза УССР № 243 от 
25.12.1990 г.), который прово-
дился в Киевском политехниче-
ском институте, было получено 
госбюджетное финансирование 
на проведение в 1991–1993 гг. 
работы «Исследование термо-
динамических свойств метал-
лических расплавов на основе 
меди и 3d-переходных метал-
лов». Таким образом, 1 февраля  
1991 г. – день, когда начались ра-
боты по выполнению госбюджет-
ной темы – можно считать днем 
рождения лаборатории «Физи-
ко-химические свойства металли-
ческих расплавов».

На сегодняшний день науч-
ная работа лаборатории ФХСМР 
охватывает широкий спектр про-

блем физической 
химии металличе-
ских систем, матери-
аловедения, теории 
металлургических, 
литейных и свароч-
ных процессов. Над 
решением этих про-
блем в лаборатории 
трудятся ее сотрудни-
ки: проректор по на-
учной работе, управ-
лению развитием и 
международным свя-
зям, профессор, д-р 
хим. наук Турчанин 
М.А., доц, канд. хим. 
наук Агравал П.Г., ст. 
преп., канд. хим. наук  
Древаль Л.А., препо-
даватели и аспиранты 
кафедры ТОЛП.

Коллектив лаборатории за-
нимается экспериментальными 
и теоретическими исследовани-
ями сплавов на основе металлов, 
широко применяемых в машино-
строении, таких как железо, медь, 
никель, кобальт и др. Учеными 

лаборатории впервые в Украи-
не освоен новый метод расчета 
фазовых равновесий – CALPHAD-
метод. Это позволяет проводить 
анализ полученных эксперимен-
тальных результатов и выполнять 
теоретические расчеты на уров-
не, который соответствует самым 
высоким мировым стандартам. 
Объектами исследования являют-
ся металлические системы, на ос-
нове которых получают быстроза-
каленные и объемные аморфные 
сплавы, высокоэнтропийные 
аморфные и кристаллические ма-
териалы, сплавы с эффектом па-
мяти, естественные композитные 
материалы, сплавы с особыми фи-
зическими свойствами.

За 25 лет существования ла-
боратории ее коллективом, в со-
став которого в разные периоды 
времени входило около двад-
цати сотрудников КИИ и ДГМА и 
примерно столько же студентов, 
был проделан гигантский объем 
экспериментальной и теоретиче-
ской работы. С использованием 
высокотемпературного калори-
метра уникальной конструкции 
в интервале температур 1100–
1700 °С было исследовано более  
50 двухкомпонентных и 15 трех-
компонентных систем. Эти 

результаты были получены в 
ходе выполнения научных тем, 
которые финансировались за 
счет средств государственного 
бюджета. Научные публикации 
по темам исследований, а их бо-
лее 200, издавались в ведущих 
украинских и международных 
журналах, таких как «CALPHAD», 
«Journal of Alloys and Compounds», 
«Journal of Non-Crystalline Solids», 
«Metallurgical and Materials 
Transactions», «Journal of Chemical 
Thermodynamics», «Journal of 
Thermal Analysis and Calorimetry», 
«Журнал физической химии», 
«Металлы», «Расплавы», «Порош-
ковая металлургия», «Chemistry 
of Metals and Alloys». Сотрудники 
лаборатории приняли участие 
в более чем 30 международных 
научно-технических конферен-
циях, которые проходили в Укра-
ине и далеко за ее пределами 
в таких странах, как Германия, 
Испания, Франция, Великобри-
тания, Польша, Сербия, Южная 

Корея, Индия, Россия, Казах-
стан. Тесные творческие свя-
зи коллектив лаборатории 
поддерживает с учеными 
Киевского национального 
университета имени Тараса 
Шевченко и Национальной 
академией наук Украины, а 
именно Институтом проблем 
материаловедения им. И. 
Н. Францевича, Институтом 

металлофизики им. Г. В. Курдю-
мова, Институтом сверхтвердых  
материалов им. В. М. Бакуля, Фи-
зико-технологическим институ-
том металлов и сплавов.

Выполненные в лаборатории 
исследования по физической хи-

мии металлических расплавов,  
а также теории металлургиче-
ских и литейных процессов стали 
фундаментом для 1 докторской 
и 3 кандидатских диссертаций,  
14 квалификационных работ ма-
гистров и специалистов.

Такие высокие научные по-
казатели работы коллектива 
лаборатории в течение столь 
продолжительного периода вре-
мени привели к возникновению 
интереса со стороны специали-
стов ведущих научных центров в 
Украине и во всем мире. Деятель-
ность ученых была неоднократно 
поддержана грантами Украины и 
Международного Научного Фон-
да Института открытого общества 
США, фонда Возрождения (фонд 
Сороса). Ученые лаборатории 
плодотворно сотрудничают с 
ведущими научными центрами 
Украины, Европы и Азии. Резуль-
таты исследований и проведен-
ные в рамках проекта Materials 
Science International (MSI) Team 
экспертные оценки систем вклю-
чены в европейские справоч-
ные издания. В сотрудничестве 
с фирмой MSI активное участие 
принимает весь коллектив лабо-
ратории. Статьи с участием со-
трудников лаборатории вместе 

с ведущими европейскими ко-
рифеями в области строения фа-
зовых диаграмм были включены 
во всемирно известные справоч-
ные издания «Landolt-Boernstein, 
Numerical Data and Functional 
Relationships in Science and 
Technology (New Series). Group IV: 
Physical Chemistry» и представле-
ны в международной интерактив-
ной базе данных MSI Eureka.

Высокий уровень исследо-
ваний, проводимых в лабора-
тории ФХСМР, был оценен на 
государственном уровне. Указом 
Президента от 18 мая 2012 года  
№ 329/2012 в составе авторского 
коллектива Турчанин М.А. был 
удостоен Государственной пре-
мии Украины в области науки 
и техники за 2011 год за работу 
«Многокомпонентные системы 
для создания новых материалов: 
структура, термодинамика, фазо-
вые равновесия». 

Сегодня можно с уверенно-
стью утверждать, что работа кол-
лектива лаборатории и ее руково-
дителя М.А. Турчанина является 
важной и актуальной  и поднима-
ет престиж научных исследова-
ний нашей Академии. Благодаря 
этому слава о наших ученых раз-
носится по всему миру. От всей 
души пожелаем коллективу лабо-
ратории творческих успехов и не 
останавливаться на достигнутом, 
а также вырастить в своих стенах 
будущих лауреатов Нобелевской 
премии.

Александр Абдулов,
пресс-секретарь ФИТО

На Вченій раді ДДМА 
затверджені спеціалізації  
по кожній спеціальності:

1. Спеціальність «Галузеве 
машинобудування».

Спеціалізації:
– Комп’ютерне проектуван-

ня та виготовлення виробів ма-
шинобудування;

– Комп’ютерно-інтегровані 
технології інструментального 
забезпечення;

– Виробництво медичної 
техніки та інструменту;

– Комп’ютеризовані 
мехатронні верстати та системи;

– Підйомно-транспортні, 
дорожні, будівельні, 
меліоративні машини і облад-
нання;

– Інжиніринг транспортно-
логістичних систем;

– Інжиніринг автоматизова-
них машин і агрегатів;

– Машини та технології 
виробництва спеціальних 
матеріалів для медицини;

– Комп’ютерне проектуван-
ня автоматизованих і роботизо-
ваних систем.

2. Спеціальність «При-
кладна механіка».

Спеціалізації:
– Комп’ютерне моделюван-

ня і проектування процесів і 
машин;

– Гідравлічні ма-
шини, гідроприводи та 
гідропневмоавтоматика;

– Роботомеханічні системи 
та комплекси;

– Технології машинобуду-
вання;

– Інтегровано-
комп’ютеризовані технології ма-
шинобудування;

– Технології і устаткування 
зварювання;

– Технології і інжиніринг 
в зварюванні і споріднених 
технологіях.

3. Спеціальність 
«Металургія».

Спеціалізації:
– Ювелірне та художнє  

литво;
– Ливарне виробництво та 

комп’ютерізація процесів литва;
– Матеріали та ливарні 

технології в медицині;
– Комп’ютерне проектуван-

ня процесів пластичного дефор-
мування;

– Екологічні і 
ресурсозберігаючі технології 
обробки тиском.

4. Спеціальність «Електро-
енергетика, електротехніка 
та електромеханіка».

Спеціалізації:
– Спеціалізовані комп’ютерні 

електромеханічні системи;
– Комп’ютерні си-

стеми автоматизації 
електромеханічних комплексів.

5. Спеціальність 
«Автоматизація та 
к о м п ’ ю т е р н о - і н т е г р о в а н і 
технології».

Спеціалізації:
– Автоматизація та 

к о м п ’ ю т е р н о - і н т е г р о в а н і 
технології;

– Системи управління 
і мікросхемотехніка 
біометричного призначення.

6. Спеціальність 
«Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології».

Спеціалізації:
– Інформаційні технології  

в техніці та бізнесі;
– Інформаційні технології  

в WEB-орієнтованих системах;
– Інформаційні технології  

в медичній діагностиці.
7. Спеціальність «Систем-

ний аналіз».
Спеціалізації:
– Інтелектуальні системи 

прийняття рішень;
– Економічна кібернетика;
– Інтернет технології та WEB-

дизайн.
8. Спеціальність 

«Економіка».
Спеціалізації:
– Економіка;
– Міжнародна економіка.
9. Спеціальність «Менед-

жмент».
Спеціалізації:
– Менеджмент і бізнес-

адміністрування;
– Логістика;
– Менеджмент 

з о в н і ш н ь о е к о н о м і ч н о ї 
діяльності.

10. Спеціальність 
«Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність».

Спеціалізація:
– Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність.
11. Спеціальність 

«Фінанси, банківська справа 
та страхування».

Спеціалізація:
– Фінанси, банківська справа 

та страхування.
12. Спеціальність «Облік  

і оподаткування».
Спеціалізація:
– Облік і оподаткування.

РЕКТОР, ПРОФКОМ І ГАЗЕТА «АКАДЕМІЯ»
 ВІТАЄМО ЮВІЛЯРІВ ГРУДНЯ ТА СІЧНЯ

Бондарева Володимира Васильовича, 
керівника ЕТО;

Каїру Зою Степанівну, 
професора кафедри менеджменту;

Кравченко Тетяну Іванівну,
 сторожа корпусу № 5;

Корлякову Галину Віталіївну, 
диспетчера навчального відділу;

Костенка Володимира Михайловича, 
доцента кафедри фізики;

Рижикова Миколу Сергійовича, 
ст. викладача кафедри технічної механіки;
Сердюк Тетяну Іванівну, 

прибиральницю корпусу № 3–4.

Центральная часть калориметра  
с исследуемым металлическим  

сплавом в тигле 

Состав лаборатории 2012 года: Абдулов Л.Р, 
Агравал П.Г, Турчанин М.А, Древаль Л.А.

  Агравал П.Г, Тренкина М.,  
Турчанин М.А, Солянова А.

Міністерством освіти і науки України затверджено но-
вий перелік спеціальностей. Нові спеціальності кардиналь-
но відрізняються від традиційних, за якими раніше велася 
підготовка фахівців з вищою освітою. Прийом студентів 
на перший курс за новими спеціальностями почнеться  
з 2016 року.
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Для нашей студентки Ната-
льи Мартюхиной (МС-11м), ма-
стера спорта международного 
класса и номера один сборной 
Украины по кикбоксингу, два по-
следних месяца выдались очень 
продуктивными. Наталья вы-
играла Открытый всеукраинский 
турнир по кикбоксингу WIZARD 
OPEN, который проходил в дека-
бре в Киеве. По окончании турни-
ра на гала-вечере были отобраны 
10 лучших пар: в 1-й паре – наша 
чемпионка!

Также в декабре Наталья 
стала победительницей Откры-
того чемпионата Молдовы по 
кикбоксингу, проходившего в Ки-
шиневе. «Я провела два боя. Бок-
сировала в весовой категории  
до 65 кг, хотя моя весовая –  
до 60 кг, – делится Наталья. – Про-
сто в категории до 65 кг более се-
рьезная спортсменка была в фи-
нале, их местная звезда. Как мне  

сказали, призер мира по тайско-
му боксу, и было интересно, кто 
сильней. Поэтому и пошла в весо-
вую категорию выше». Как отме-
тила сама спортсменка, уровень 
этого чемпионата намного сла-
бей, чем чемпионата Украины.

4 февраля стартовал чемпи-
онат Украины по кикбоксингу, и 
только выиграв его можно пред-
ставлять страну на междуна-
родной арене. Желаем Наталье 
успешно выступить и на этих со-
ревнованиях!

Виктория Лебединская

P.S. От Федерации кикбок-
синга Украины «ВАКО» на имя 
ректора ДГМА пришло благодар-
ственное письмо, в котором ру-
ководство Феде-
рации отмечает, 
что Наталья – че-
ловек, способный 
п р е о д о л е в а т ь 
трудности и пока-
зывающий отлич-
ные результаты, 
побеждая достой-
ных соперников, и благодарит за 
содействие в развитии спортив-
ной карьеры спортсменки.

СПОРТ

2015-Й. РІК СКЛАДНИЙ, АЛЕ ПРОДУКТИВНИЙ

«ШТУРМ» НЕ УДАЛСЯ

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО НАГРАД – В КОПИЛКЕ 
НАШЕЙ ЧЕМПИОНКИ

На січневому засіданні вченої 
ради ДДМА розглянуто питан-
ня «Підсумки роботи академії, 
кафедр і факультетів у 2015 
році й основні завдання на 2016 
рік». З доповіддю виступив пер-
ший проректор, доцент Анатолій 
Фесенко. Він зазначив, що не-
зважаючи на складну соціально-
економічну і політичну ситуацію 
в державі і особливо в Донець-
кому регіоні, в Академії в 2015 
році були забезпечені необхідні 
умови сталого функціонування 
як вищого навчального закладу 
в цілому, так і всіх його структур-
них підрозділів, за основними на-
прямками діяльності забезпечено 
подальший рух уперед і досягнуті 
певні позитивні результати  
і успіхи.

У консолідованому рейтингу 
(з трьох найбільш авторитетних 
серед експертів і засобів масової 
інформації рейтингів – «ТОП–200 
Україна», Webometrics і Scopus), 
опублікованому освітнім ресур-
сом «Освіта.ua», із 286 ВНЗ України 
ДДМА знаходиться на 48–49 місці. 
Серед 22 ВНЗ Донецької області 
посідає третє місце. Причому в 
найбільш об’єктивному і склад-
ному рейтингу Scopus, до якого 
потрапили лише 122 ВНЗ України, 
ДДМА знаходиться на високому 
31 місці.

Вагомі досягнення 
колективу академії

– Успішно пройдене 
ліцензування за IV рівнем 
спеціальностей «Фінанси», «Облік 
і аудит» і «Менеджмент». Таким 
чином, на цей час підготовка 
магістрів здійснюється за всіма 
спеціальностями академії.

– На базі академії відкрито 

Донецький науковий центр НАН  
і МОН України.

– Проведено значну роботу  
з виконання вимог закону України 
«Про вищу освіту» щодо скоро-
чення аудиторних годин навчаль-
них занять студентів, укрупнення 
дисциплін, збільшення обсягу 
самостійної роботи студентів і 
покращення якості її організації. 
За наслідком проведеної роботи 
у 2015/2016 навчальному році 
середнє навчальне навантаження 
на одного викладача зменшилось 
на 130 годин і на цей час складає 
670 годин.

– Відповідно до наказів МОНУ 
успішно здійснений перехід на 
нові спеціальності. Відповідно 
до цього акту в Академії 
відкрито ще одну спеціальність 
– «Підприємництво, торгівля та 
біржова справа». Ця інтегрована 
спеціальність включає п’ять старих 
спеціальностей, які раніше були 
виключно в торгово-економічних 
університетах.

– З метою розширення обсягу 
освітніх послуг, які надає Академія, 
розроблений і затверджений вче-
ною радою академії перелік но-
вих спеціалізацій, який не тільки 
враховує нові досягнення науки і 
техніки, а й дає можливість студен-
там отримувати знання зі значно 
б ільшого спектру навчальних 
дисциплін. 

– Отримано ліцензію на про-
ведення освітньої діяльності 
з підвищення кваліфікації як 
бакалаврів, так і спеціалістів і 
магістрів за всіма спеціальностями 
академії. У грудні був успішно про-
ведений цикл занять з підвищення 
кваліфікації працівників 
Пенсійного фонду Донецької 
області з видачею відповідних 

посвідчень державного зразку.
– Вперше науковці академії 

(кафедра КМСІТ) виграли тендер 
на виконання проекту за дер-
жавним замовленням вартістю  
 960 тис. грн.

– Науково-педагогічними 
працівниками Академії 
підготовлено 94 методичних 
посібників, з них посібників із но-
мером ISBN – 42.

– За результатами досліджень 
н а у к о в о - п е д а г о г і ч н и м и 
працівниками академії видано  
19 монографій (у тому числі колек-
тивних монографій за кордоном 
– 4), 15 навчальних посібників, 
опубліковано 876 статей, з них у 
зарубіжних виданнях – 118, у т. ч.  
у міжнародних науково-метрич-
них базах даних – 65. Подано 
60 заяв на видачу охоронних 
документів, отримано 28 патентів.

– Проведено 5 міжнародних 
науково-технічних конференцій,  
4 всеукраїнських науково-
технічних і практичних 
конференції за участю вчених 
з інших країн, а також щорічна 
конференція професорсько-ви-
кладацького складу, наукових, 
інженерно-технічних працівників 
науково-дослідного сектору, 
магістрів, аспірантів, студентів за 
участю представників підприємств 
і організацій.

– За результатами наукових 
досліджень видано 18 збірників 
наукових праць та матеріалів 
конференцій, у т. ч. 10 фахових 
збірників, з них 2 – електронних. 

– Достатньо ефективною у 
звітному періоді була наукова 
робота студентів. У різних ви-
дах наукових досліджень взяли 
участь 865 студентів, студента-
ми у співавторстві опубліковано 

317 наукових статей, у т. ч. осо-
бисто – 100, подано заяв на ви-
находи у співавторстві – 24, на 
студентських конференціях про-
читано 401 доповідь. До базових 
ВНЗ надіслано 26 робіт студентів 
академії, отримано 2 нагороди.

– Студенти Академії стали 
лауреатами обласного конкурсу 
«Молода людина року – 2015»: 
у номінації «Молодіжний лідер 
року» лауреатом стала голова 
Ради студентського самовряду-
вання академії Д. Блінова (Ф12-1), 
а кращий студент Академії цього 
року – Д. Картамишев (АВП10м) – у 
номінації «Молодий вчений року».

– У звітному періоді в Академії 
на високому рівні організована і 
проведена велика кількість куль-
турно-масових, спортивних та 
інших заходів, значна кількість 
яких – обласного рівня.

– Отримані добрі результати 
і значні досягнення і в інших на-
прямках діяльності, у тому числі на 
всеукраїнському і міжнародному 
рівнях.

Кадрове забезпечення 
навчального процесу

Порівняно з минулим ро-
ком кількість професорсько-ви-
кладацького складу в цілому по 
академії зменшилась на 33 осо-
би, або на 11,1 %, що пов’язано  
зі значним скороченням кон-
тингенту студентів і звільненням 
частини викладачів у зв’язку з 
виходом на пенсію, зміною місця 
проживання і через інші причини. 

Відсоток тих із них, хто має 
диплом доктора наук або ате-
стат професора, практично не 
змінився (10,8 % на кінець 2014 
року і 10,6 % на кінець 2015 року), 
а кандидатів наук або доцентів – 

навіть виріс на 2,4 % (відповідно, 
60,3 % і 62,7 %). У цілому ці показ-
ники знаходяться на середньому 
рівні в нашій групі ВНЗ, і читання 
лекцій викладачами з вченими 
званнями і науковими ступенями у 
процентному відношенні в цілому 
відповідає атестаційним вимо-
гам. Але вже протягом декількох 
років у відповідних рішеннях 
відзначається відсутність на 
більшості випускаючих кафедр 
другого доктора наук і, як наслідок, 
повноцінного резерву на посаду 
завідувача кафедри. Це питання 
стає більш актуальним і тому, що 
відповідно до вимог закону «Про 
вищу освіту» усі завідувачі кафедр, 
які посідають на цей час цю по-
саду, можуть бути переобрані ще 
тільки один раз.

Навчальна робота
Результати комплексних кон-

трольних робіт при акредитації 
спеціальностей і ректорсько-
го контролю остаточних знань 
студентів показують, що вони, 
в основному, відповідають ви-
могам, які висуваються. Належ-
ний рівень підготовки студентів 
підтверджують також резуль-
тати дипломного проектуван-
ня і призові місця, які щорічно 
посідають наші кращі студенти 
на міжнародних і всеукраїнських 
олімпіадах і конкурсах.

Однак в цілому як якість 
навчальної роботи значної 
кількості студентів протягом 
триместрів, так і підсумкові ре-
зультати навчання нас задоволь-
нити не можуть. На кафедрах і фа-
культетах не вдалося підвищити 
рівень зацікавленості більшості 
студентів в опануванні своєї 
професії і домогтися їх ритмічної 

роботи протягом триместрів. Оче-
видно, на методичних семінарах 
кафедр і методичній раді академії 
необхідно як наповнити новим 
змістом існуючу систему роботи з 
невстигаючими студентами, так і 
розробити нові форми цієї роботи. 

Затверджений вченою радою 
академії новий значно розши-
рений перелік спеціалізацій по-
винен збільшити зацікавленість 
студентів в отриманні нових знань. 
Однак ця робота повинна прово-
дитися спільно з підприємствами 
і організаціями, для яких академія 
готує спеціалістів. 

Необхідно переглянути, а в 
деяких випадках і розробити нові 
індивідуальні плани навчання 
студентів і забезпечити їх цільову 
підготовку з урахуванням май-
бутнього місця роботи. Для цього 
потрібно надати новий імпульс 
роботі міжгалузевого об’єднання 
«Спеціаліст», забезпечити ви-
конання всіх пунктів Програми 
безперервної освіти та підготовки 
кадрів для підприємств регіону. 
Великі резерви є в поліпшенні 
роботи філіалів кафедр на ви-
робництвах і забезпеченні 
постійних контактів з випускника-
ми академії, які працюють на цих 
підприємствах.

Навчально-методична 
робота

На всіх факультетах і кафе-
драх проведено значну роботу 
з переробки навчальних планів 
спеціальностей. У зв’язку з пере-
ходом на нові спеціальності і 
укрупненням деяких з них змінено 
саму структуру цих планів і суттєво 
розширено перелік спеціалізацій. 

(Продовження на стор. 4)

В воскресенье, 31 января, 
в ФОКе ДГМА состоялся фут-
больный матч между командами 
«Штурм» и «ДГМА» в рамках пер-
вой лиги чемпионата  Краматор-
ска по футболу. Для тех, кто не 
следил за предыдущими играми 
команды «ДГМА», следует упо-
мянуть, что это новая команда,  
 существующая несколько меся-
цев, которая от игры к игре ста-
новится все сильнее и показывает 
себя на поле очень достойно. Так 
произошло и на этот раз.

В начале матча команда 
«ДГМА» выглядела немного рас-
терянной и постоянно теряла 
контроль над происходящим на 
поле. Игроки обеих команд, каза-
лось, просто бегали за мячом, и 
кому повезет – тот им и завладеет. 

Но игроки «ДГМА» таким образом 
только разогревались, ведь уже с 
середины первого тайма они ста-
ли более сыгранными, появилась 
какая-то стратегия ведения игры, 
создавалось множество момен-
тов у ворот «Штурма», но, к сожа-
лению, большая часть из них так и 
остались нереализованными. Тем 
не менее, команда «ДГМА» закон-
чила первый тайм со счетом 2:0  
в свою пользу.

А вот второй тайм стал для 
них намного удачнее, чем пер-
вый. Игроки вошли в ритм матча и 
начали показывать, чего на самом 
деле стоит их команда. Постоянно 
атакуя ворота противника, раз за 
разом пытаясь забить мяч, многие 
из этих попыток они заканчивали 
голами. В общем, во втором тайме 

футболисты «ДГМА» закрепили 
свое положение лидеров на поле, 
их передачи стали более точны-
ми, движения – более слаженны-
ми, они не позволяли противнику 
надолго завладеть мячом.

Матч «ДГМА» – «Штурм» за-
кончился со счетом 5:0, и мы бу-
дем ждать и в следующих играх не 
менее блестящих побед от коман-
ды «ДГМА».

Кащий Ульяна

                                                                                                                                                                                                                                                                        ПЕРВЫЙ КОРПУС

30 января в ДГМА состоялся 
городской конкурс Малой ака-
демии наук. В конкурсе приняли 
участие более 50 школьников, 
которые представили свои на-
учные работы в восьми секциях: 
Оборудование и технология сва-
рочного производства; Экономи-

ка и менеджмент; Компьютерные 
и информационные технологии; 
Химия и экология; Математика; 
Физика и астрономия; Машино-
строение; Электромеханические 
системы автоматизации.

В секции «Компьютерные 
технологии и интеллектуальные 

системы», ор-
г а н и з о в а н н о й 
на базе нашей 
кафедры ИСПР, 
приняли уча-
стие 5 учеников  
из 4 школ горо-
да Краматорска. 
Решением жюри 
лучшим был при-
знан доклад Ксе-
нии Кутковой из 
ОШ № 11 на тему 
« В и к о р и с т а н н я 

ІКТ при підготовці до ЗНО», одна-
ко все пять участников рекомен-
дованы для участия в региональ-
ном конкурсе, запланированном 
на начало апреля. 

На секции «Машинострое-
ние» доклады лучших работ мо-
лодых ученых были заслушаны и 
отмечены профессорско-препо-
давательским составом кафедры 
технологии машиностроения, на 
базе которой была организована 
работа. Эти доклады получили 
рекомендации для участия в ре-
гиональном конкурсе МАН.

Во всех секциях жюри от-
метили хорошую подготовку до-
кладов в этом году и высокое ка-
чество подготовленных научных 
работ.

Елена Ковалевская

Секция экономики 
 и менеджмента

І место – Вячеслав Бабенко, 
ОШ № 3, 11-А;

ІІ место – Дарья Чигреева,  
ОШ № 3, 11-А;

ІІІ место – Юлия Билык,  
КТ ДонНУЭТ.

Секция физики 
и астрономии

І место (астр.) – Алексей Ерем-
кин, ОШ № 35, 10-А;

І место (физ.) – Александр Оси-
пов, ОШ № 10, 11 класс, Славянск.

Секция сварочного произ-
водства

І место – Владимир Бугай, гим-
назия, 11 класс, Кр. Лиман;

ІІ место – Руслан Рыкунов,  
ОШ № 12, 11 класс;

ІІІ место – Юлия Рубайло,  
ОШ № 12, 11 класс.

Секция электромеханиче-
ских систем автоматизации

І место – Ангелина Аредова, 
ОШ № 22, 7-А; Дарья Дождикова, 
ОШ № 26, 10-А; Дарья Рашевская, 
ОШ № 26, 10-А;

ІІ место – Радомир Беш,  
ОШ № 22, 7-А; Полина Кравцова, 
ОШ № 22, 7-А; Виталий Кобзин,  
ОШ № 26, 10-А; Ирина Яковенко, 
ОШ № 5, 9-А;

ІІІ место – Элина Хилько,  
ОШ № 26, 8-А; Ирина Осадча,  
ОШ № 22, 8-В; Илья Руденко,  
ОШ № 26, 11-А; Анатолий Троян, 
ОШ № 26, 9-А; Дмитрий Ульянкин, 
ОШ № 26, 9-А.

Секция химии и экологии
І место (ботаника, зоология) – 

Елизавета Сагай, ОШ № 4, 9-В;
ІІ место – Елена Калюжная,  

ОШ № 35, 8-А;
І место (химия, экология) – 

Олеся Кручинина, ОШ № 3, 9-Б;

І место (агрономия) – Верони-
ка Гончаренко, ОШ № 30, 9-А;

І место (лесное хозяйство) 
– Валерия Олейник, ОШ № 30,  
11 класс.

Секция машиностроения
І место – Иван Никита,  

ОШ № 19, 11-А;
ІІ место – Валерия Рычагова, 

ОШ № 1, 11-Б;
ІІІ место – Андрей Касьянюк, 

ОШ № 12, 9-А.
Секция компьютерных ин-

формационных технологий
І место – Ксения Куткова,  

ОШ № 11, 11 класс;
ІІ место – Вадим Ардасов,  

ОШ № 2, 11 класс;
ІІІ место – Денис Кириченко, 

ОШ № 11, 11 класс; Данил Кохан, 
ОШ № 12, 11 класс.

Секция математики
І место – Валерия Шумская, 

ОШ № 25, 10 класс.

В ДГМА ВЫСТУПИЛИ МОЛОДЫЕ 
УЧЕНЫЕ ГОРОДА
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конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

(Закінчення. Початок на стор.3)

У зв’язку зі скасуванням низ-
ки діючих раніше стандартів 
освіти колективу академії 
потрібно було приймати знач-
ну кількість самостійних рішень 
про наповнюваність навчальних 
планів. Наступним етапом цієї ро-
боти у 2016 році повинна стати 
переробка навчально-методичної 
документації. 

План видань 2015 року ви-
конаний на 83,2 %: заплановано  
113 видань, підготовлено – 94,  
з них посібників з номером ISBN – 
42, монографій – 10. 

Є проблеми з тиражуван-
ням. Тому з метою вчасного ти-
ражування видань в повному 
обсязі потрібно шукати додаткові 
фінансові ресурси і нові форми ро-
боти РВВ.

Наукова робота
Було виконано 29 науково-

дослідних робіт другої половини 
робочого дня викладачів, 10 робіт, 
що фінансувалися з державного 
бюджету, 18 госпдоговорів, 1 про-
ект – за державним замовленням. 
Вперше науковці кафедри КМСІТ 
виграли тендер на виконання про-
екту за державним замовленням. 

За результатами досліджень 
науковцями академії видано 
19 монографій (найкращі по-
казники у кафедр КМСІТ, ІСПР, 
фінансів, ОіА); 15 навчальних 
посібників (найкращі показники у 
кафедр ОМТ, і мовної підготовки);  
опубліковано 876 статей, з них у 
зарубіжних виданнях – 118, у т. ч. 
у міжнародних науково-метрич-
них базах даних – 65 (найкращі 
показники у кафедр ЗВ, ТОЛВ, ТМ, 
АММ, фізики, вищої математи-
ки, АВП, ІСПР, технічної механіки, 
ЕП, фінансів, фізичного вихо-
вання). Науково-педагогічними 
працівниками подано 60 заяв на 
видачу охоронних документів, от-
римано 28 патентів (найкращі по-
казники на кафедрах ТОЛВ, ОМТ, 
ЗВ, ТМ, МПФ, КМСІТ, КІТ, ОПМ). 

До участі у конкурсі проектів, 
оголошеному МОНУ у 2015 році, 
науковими колективами  було 
надіслано 4 проекти (наукові 
керівники – д-р техн. наук, проф. 
Ковалевський С.В., д-р фіз.-мат. 
наук, проф. Тулупенко В.М., д-р 
техн. наук., проф. Марков О.Є.  
і д-р екон. наук, проф. Рекова Н.Ю.). 
Проекти отримали високі бали  
у експертних радах і рекоменду-
ються до фінансування у 2016 році.

Також на конкурс робіт за 
державним замовленням МОНУ 
надіслано 4 проекти (наукові 
керівники – д-р техн. наук, 
проф. Алієв І.С., д-р техн. наук., 
проф.  Ковалевський С.В., д-р 
техн. наук, проф. Кассов В.Д. і д-р 
техн. наук, проф. Марков О.Є.). 
Проведення тендерних проце-
дур Міністерством планується  
у ІІ кварталі 2016 року.

Також за участю академії 
(каф. КМСІТ) на базі Житомирсь-
кого державного технологічного 
університету проведено  
ХV Всеукраїнську молодіжну 
науково-технічну конференцію 
«Машинобудування – очима моло-
дих: прогресивні ідеї – наука – ви-
робництво». 

На Всеукраїнський конкурс ди-
пломних проектів і магістерських 
робіт з технології машинобудуван-
ня надіслано 12 робіт з ДДМА (м. 
Краматорськ), КНУ (м. Кривий Ріг), 
НАУ «ХАІ» (м. Харків), НТУУ «КПІ» (м. 
Київ), ХНУ (м. Хмельницький), ЧНТУ 
(м. Чернігов). Нагороджено 3 робо-
ти студентів академії (каф. ТМ). 

В Академії проведе-
но міжнародний конкурс 
магістерських дипломних проектів, 
дипломних робіт та магістерських 
дисертацій з напрямку «Зварюван-
ня» (організатор – кафедра ОТЗВ). 
На конкурс надійшло 33 роботи 

з ВНЗ України та Білорусі. Всього 
нагороджено 9 робіт. Від Академії 
1 робота нагороджена Дипломом 
І ступеня.

У першому (обласному) етапі 
Всеукраїнської студентської 
командної олімпіади з програ-
мування серед ВНЗ Донецького 
регіону взяли участь 8 команд 
студентів та 3 команди шкільного 
заліку з навчальних закладів, серед 
яких: ДДМА, Маріупольський дер-
жавний університет, Дружківський 
технікум ДДМА, Слов’янський ко-
ледж НАУ, збірні шкіл № 5, 22, 35 м. 
Краматорськ. Студентами академії 
отримано 3 нагороди. Переможці 
та призери олімпіади отримали 
цінні призи від спонсора – ТОВ «IT-
2.0».

Всього у 2015 році за ре-
зультатами наукових досліджень 
видано 18 збірників наукових 
праць і матеріалів конференцій, 
у т. ч. 10 фахових збірників, з них 
2 – електронних. За матеріалами 
конференцій видано також 8 
збірників (каф. КМСІТ, ТОЛВ, ТМ, 
ЕП, фізвиховання).

Достатньо ефективною у 
звітному році була наукова робота 
студентів. У різних видах науко-
вих досліджень взяли участь 865 
студентів, у тому числі у виконанні 
держбюджетних і кафедральних 
НДР взяли участь 74 студенти,  з 
них з оплатою – 16. Студентами у 
співавторстві опубліковано 317 на-
укових статей (найбільш активну 
участь у публікаціях взяли студенти 
кафедр ТОЛВ, ЗВ, ТМ, МПФ, КМСІТ, 
КІТ, ЕСА, ІСПР, ЕП, фінансів, ОіУ, 
фізвиховання, мовної підготовки, 
ПТМ) , у т. ч. особисто – 100, подано 
заяв на винаходи  у співавторстві – 
24 (найбільш активні – студенти ка-
федр ТОЛВ, ТМ, МПФ,ЗВ, КМСІТ), на 
студентських конференціях про-
читано 401 доповідь. До базових 
ВНЗ надіслано 26 робіт студентів 
Академії. Отримано 2 нагороди: 
АВП – 1, інформатики і інженерної 
графіки – 1. 

Міжнародна діяльність
Незважаючи на несприятливі 

зовнішні обставини у 2015 
році, міжнародна діяльність 
здійснювалась достатньо активно. 
Укладено 5 договорів про творчу 
співдружність із зарубіжними пар-
тнерами. Серед них:  кафедрою ЕП 
укладено договір з університетом 
м. Сарагоса (Іспанія), кафедрою 
КМСІТ – з Машинобудівним фа-
культетом технічного університету 
м. Софія (Болгарія), кафедрою 
ОТАВ – з Білорусько-російським 
університетом (м. Могильов, 
Білорусь) та інші. Всього у звітному 
році виконувались 42 угоди. 

Н а у к о в о - п е д а г о г і ч н и м и 
працівниками ДДМА за кордоном 
видано 4 колективні монографії 
(Стрєльніков Р.М. та інші (каф. ОіА); 
Шевченко О.О. та інші (каф. М) –  
2 шт.; Алієв І.С. та інші (каф. ОМД, 
МПФ)

Асистент кафедри фізики Де-
медюк Р.О. взяв участь з двома 
стендовими доповідями у ХХVIII 
інтернаціональній міжнародній 
конференції з фізики в Університеті 
Аальто (Гельсінкі, Фінляндія). 
Науково-педагогічні працівники 
– д-р техн. наук, проф. Алієв І.С., 
канд. техн. наук, доц. Абхарі П. (каф. 
ОМТ), канд. техн. наук, доц. Кор-
чак О.С. (каф. МПФ) взяли участь 
з доповідями у режимі відео-
конференції у ХІІ Всеросійській 
науково-практичній конференції 
«Сучасні проблеми гірничо-
металургійного комплексу. Наука і 
виробництво» з міжнародною уча-
стю. У ІІІ Міжнародному конкурсі 
видань для ВНЗ «Университетская 
книга – 2015» у напрямку «Техніка 
і технологія наземного транспор-
ту», що проходив у місті Москва, 
науково-педагогічні працівники 
академії – д-р техн. наук, проф. 
Мироненко Є.В. і д-р техн. наук 
Клочко О.О. нагороджені Дипло-

мом у номінації «Забезпечення 
освітнього процесу науковими 
виданнями». Також проф., д-р 
техн. наук Мироненко Є.В. наго-
роджений Почесною грамотою 
V Далекосхідного регіонального 
конкурсу видань вищих навчаль-
них закладів «Университетская 
книга» за монографію «Проекти-
рование блочно-модульных ин-
струментов для тяжелых токарных 
станков». Продовжується виконан-
ня трьох проектів ЄС ТЕМПУС.

Н а у к о в о - п е д а г о г і ч н і 
працівники – виконавці проектів 
взяли участь у наукових 
дослідженнях та семінарах, що 
проходили у наукових центрах 
Бельгії, Швеції, Німеччини, Англії, 
Вірменії, Естонії, Білорусі. За проек-
том «Розробка курсів з вбудованих 
систем з реалізацією інноваційних 
віртуальних підходів до інтеграції 
науки, освіти і виробництва в 
Україні, Грузії, Вірменії» до академії 
надійшло обладнання на суму  
€ 16,4 тис. і $ 7,9 тис. 

У звітному році Академія 
пройшла реєстрацію в Research 
Executive Agency – Validation 
(Бельгія) як учасниця вико-
нання міжнародних проектів 
Європейського Союзу.

Важливим досягненням у 
2015 році стало призначення 
завідувача кафедри ТМ, д-ра техн. 
наук, проф. Ковалевського С.В. го-
ловним редактором міжнародного 
журналу «American Journal of 
Neural Networks and Applications». 
Також професор Ковалевсь-
кий С.В є членом редколегій 
журналів «International Journal of 
Scainse Tehnologiand Sosietu», і 
«International Journal of Mechanical 
Engineering and Automation».

У категорії ArtCAM робота 
студента Денисюка С. (ІТ-14-2) 
(керівник – професор Тара-
сов О.Ф.), в якій розроблена 
3D-модель герба ДДМА, була 
відзначена Почесною грамотою ХV 
Міжнародного студентського кон-
курсу «DelcamPlc – 2015».

Н а у к о в о - п е д а г о г і ч н і 
працівники кафедри КМСІТ взяли 
участь у роботі ХІІІ Міжнародного 
промислового форуму на стенді 
фірми Gertner Service GmbH 
(Німеччина). 

Також кафедра КМСІТ от-
римала в подарунок від фірми 
HEIDENHAIN (Німеччина) і 
GERTNER (Австрія) чергову партію 
найсучаснішого обладнання: си-
стеми числового програмного 
управління HEIDENHAIN iTNC-650, 
комплект вимірювальної апарату-
ри, ліцензоване програмне забез-
печення вартістю 600 тис. грн. 

Практична підготовка, 
працевлаштування та адаптація 

випускників
Практичну підготовку пройш-

ли 2 138 студентів, з них 1 221 – 
студенти  денного відділення і 917 
– студенти заочного відділення. 

На спеціальні види практи-
ки студенти денного відділення 
3–5 курсів направлялися на 119 
підприємств міста та області. 
Спеціальні види практики сту-
денти проходять переважно на 
найбільших підприємствах Крама-
торська: ПАТ НКМЗ (52,0 %), ПАТ 
ЕМСС (3,0 % ), ПАТ КЗВВ (2,5 %),  
а також у ДДМА (23,0 % ). Ознайом-
чу практику пройшли 230 студентів 
(з них 60,0 % – на ПАТ НКМЗ, решта 
– у комп'ютерних класах академії).

ДДМА тісно і плідно 
співпрацює з провідними 
підприємствами міста та області. 
Більша частина студентів (близь-
ко 60 %) проходить практику на 
підприємствах, що входять до 
складу навчально-науково-вироб-
ничого комплексу «Спеціаліст».

Відділом практичної 
підготовки, сприяння працев-
лаштуванню та стажуванню 
випускників упродовж 2015 н. р. 
проводилася робота з органiзацiї 

зустрічей представників 
підприємств-роботодавців регіону 
зі студентами старших курсів 
академії, у тому числі з випускни-
ками 2015 р. У результаті у 2015 
році розподілені 99 % випускників-
магістрів і 91,8 % – спеціалістів.

Виховна, соціокультурна 
і спортивно-масова робота

Студентське самоврядування
Для координації виховної 

роботи в академії та з метою по-
кращення і підвищення рівня 
виховних заходів було створено 
відділ з організації виховної робо-
ти зі студентами та затверджено 
новий персональний склад ради з 
виховної роботи.

Протягом року систем-
но проводилася робота з 
н а ц і о н а л ь н о - п а т р і о т и ч н о г о  
і військово-патріотичного вихо-
вання студентів. Проведено багато 
заходів у цьому напрямку.

Організовано робо-
ту громадської організації 
«С.Л.О.Н.», дії якої спрямовано на 
національно-патріотичне вихован-
ня молоді.

Протягом року волонте-
рами організації «С.Л.О.Н.» 
здійснювались доставлян-
ня гуманітарної допомоги до 
мешканців міст Мар’їнки, Ку-
рахового, Красногорівки, 
Світлодарська, Волновахи, Станиці 
Луганської.

З метою поширення інтересу 
до рідної мови та мов інших країн 
клуб «Джерело» впровадив про-
ект «Мультилінгвізм», проводили-
ся систематичні додаткові мовні 
заняття в гуртожитках. Відбулися 
заходи «День української мови та 
культури», «Шевченківські свята», 
«День рідної мови», проведення 
заходу до Дня шанування Василя 
Голобородька тощо.

Продовжено роботу Клубу 
інтелектуальних ігор ДДМА, який 
брав участь у багатьох іграх і здо-
бував перемоги. Так, у чемпіонаті 
Донецької області з гри «Брейн-
ринг» серед «дорослих» команд 
першої ліги (відбірковий турнір на 
чемпіонат України) перше місце 
посіла команда ДДМА.

З метою створення про-
стору для обговорення акту-
альних соціальних, політичних, 
історичних, економічних, культур-
них, філософських питань було по-
довжено роботу Дискусійного клу-
бу. Проводилися регулярні зустрічі 
з обговорення актуальних для сту-
дентства та суспільства питань із 
залученням відповідних фахівців.

У рамках етико-естетично-
го виховання в музеї та Творчій 
вітальні проведено виставку кар-
тин Краматорської художньої 
школи та виставку фотографа 
Чернікової Ольги «Україна – це мій 
дім, це моя країна», систематично 
проводяться лекції з історії нашої 
академії та інше.

Продовжено роботу Центру 
практичної психології «Довіра». За 
звітний період робота Центру про-
водилась за такими напрямами: 
психопрофілактична та розвиваль-
на робота серед студентів, про-
ведення раз на місяць зустрічей 
зі студентами, що проживають 
у гуртожитках. За результатами 
зустрічей надається психологічна 
підтримка студентам у вирішенні 
різного кола особистісних  
проблем.

У навчально-тренувальний 
процес з фізичного виховання у 
ДДМА включено 9 олімпійських 
видів спорту: футбол, баскет-
бол, волейбол, пляжний волей-
бол, гандбол, настільний теніс, 
бадмінтон, легка атлетика, важка 
атлетика.

Також організовані 
секційні заняття для студентів 
з не олімпійських видів спор-
ту: скелелазіння, пауерліфтингу, 
фітнесу і шахів.

У ДДМА діють збірні коман-

ди з футболу (чол.), баскетболу 
(чол.), волейболу (чол.), гандболу 
(чол.), легкої атлетики, настільного 
тенісу, бадмінтону, пауерліфтингу, 
скелелазіння, важкої атлетики  
і шахів.

У спортивних командах 
діючих МСМК – 1 чол., МС – 1 чол.,  
КМС – 3 чол.

До складу збірних команд 
України входять 2 спортсмени.

Студентське самоврядування 
ДДМА при підтримці профспілки 
ДДМА провело щорічний об-
ласний зліт-фестиваль «ВЕСЕЛ-
КА» для лідерів студентських 
активів ДДМА, «Teambuilding» для 
першокурсників і конкурси серед 
студентів ДДМА у номінаціях: «Кра-
ща академічна група факультету 
і академії», «Кращий студент фа-
культету і академії», «Кращий сту-
дент в області науково-дослідної 
роботи у ДДМА». Щорічно про-
водиться конкурс на кращий 
студентський гуртожиток ДДМА 
та кращу студентську кімнату. 
Був організований і проведе-
ний круглий стіл із самовряду-
ванням школярів; взяли участь у 
конференції «Стратегічний роз-
виток міста Краматорська» досвід 
Міжнародної Школи урбаністики 
CanActions. Взяли участь у ту-
ристичному зльоті «Ювеналія 
– 2015». При підтримці товари-
ства «Червоний хрест» надавали 
гуманітарну допомогу потребу-
ючим студентам. Взяли участь у 
щорічному фестивалі «На крилах 
надії» для людей з особливими по-
требами; стали учасниками акцій: 
«Подаруй онкохворій дитині по-
дарунок», «Донорство крові». От-
римали призове місце на міському 
конкурсі «СтудДія». Брали участь 
в обласному конкурсі «Молода 
людина року». Брали участь у фо-
румах: «Єдність у різноманітті», 
«Всеукраїнська школа студентсь-
кого профспілкового лідера», «По-
крова героїв». Органи студентсько-
го самоврядування беруть участь 
у роботі навчально-виховних 
комісій. Систематично здійснюють 
контроль за дотриманням правил 
проживання, внутрішнього роз-
порядку, протипожежної безпеки, 
санітарного стану житлових і по-
бутових приміщень гуртожитків. 
Кращих студентів відзначають 
грамотами, дипломами, преміями 
і коштовними подарунками.

Активну участь викладачі та 
студенти беруть у роботі Тури-
стичного клубу ДДМА. Прово-
дилися тренувальні походи та 
здійснено 2 байдаркові походи по 
р. Сіверський Донець; був прове-
дений піший похід гірським бере-
гом р. Сіверський Донець за марш-
рутом ст. Єрьомівка – Святогірськ 
– Сидорово – Райгородок. Члени 
турклубу дали майстер-клас під 
час проведення студентської 
«Веселки». Членами клубу було 
підготовлено схили гори Карачуна 
для зимових занять (гірські лижі). 

Колектив медіа-групи 
«Академія» разом зі штабом АТО 
створив спільний проект Studio 
«Наш дім». На цей час знято 
більше 700 відеороликів. Колек-
тив нагороджений Почесними 
грамотами штабу АТО за активну 
участь у розвитку місцевих ЗМІ, 
консолідацію місцевого населен-
ня, патріотичне виховання молоді 
та підвищення позитивного іміджу 
військовослужбовців ЗС України.

Робота науково-технічної 
бібліотеки

Для забезпечення якісного 
надання бібліотечних послуг за-
стосувалися нові інформаційні 
технології та нові форми і методи 
бібліотечно-інформаційного об-
слуговування з використанням 
АБІС «УФД/Бібліотека». У структурі 
бібліотеки з обслуговування 
читачів – 5 абонементів і 5 читаль-
них залів на 270 посадкових місць 
з підключенням до Internet за до-

помогою бездротової мережі Wi-Fi. 
Електронний каталог, створе-

ний на базі АБІС «УФД/Бібліотека», 
є найбільш актуальним і значущим 
елементом інформаційної системи 
бібліотеки. Доступ до електронно-
го каталогу можливий з будь-якого 
робочого місця, підключеного до 
локальної мережі академії або до 
Internet (http://www.dgma.donetsk.
ua/elektronniy-katalog.html).

З метою подальшого сприяння 
самостійній роботі студентів, за-
доволенню їх інформаційних по-
треб було організовано електрон-
ний читальний зал. Користувачі 
самостійно здійснюють пошук 
інформації в електронному 
каталозі бібліотеки, працюють 
з електронними методичними 
матеріалами кафедр, з електрон-
ними реферативними журналами 
ВІНІТІ та іншими електронними 
повнотекстовими матеріалами. 
Велика увага приділяється забез-
печенню доступу до зовнішніх 
інформаційних ресурсів. На до-
помогу користувачам складено 
путівник по ресурсах Інтернет,  
у якому надано анотований 
перелік посилань на сайти, що 
містять повнотекстові версії 
документів.

Робота центру 
післядипломної освіти 

та підвищення кваліфікації
Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації 
Донбаської державної 
машинобудівної академії 
здійснює оперативне підвищення 
кваліфікації та перепідготовку 
кадрів з актуальних проблем 
економіки, підприємництва та 
менеджменту, машинобудуван-
ня, комп’ютерних наук, погли-
блення та оновлення знань в 
галузі економічних та технічних 
дисциплін у провідних галузях 
національної економіки України.

Основними напрямками робо-
ти Центру є:

– перепідготовка осіб з вищою 
освітою з ліцензованих у ДДМА 
спеціальностей;

– підвищення кваліфікації 
викладачів ВНЗ, спеціалістів 
підприємств і бізнес-структур  
з ліцензованих спеціальностей;

– стажування науково-
педагогічних робітників ВНЗ на 
кафедрах і в лабораторіях ДДМА 
під керівництвом провідних 
викладачів та вчених;

– практичні курси та тренінги 
за різними програмами;

– підготовка до вступу на ОПП 
«Спеціаліст».

У 2015 році отримано ліцензію 
з надання освітньої послуги у 
сфері вищої освіти з підвищення 
кваліфікації за акредитованими на-
прямами (спеціальностями).

Протягом 2015 року 
організовано окремі практичні 
курси:

– «Психотехнології управління 
персоналом», із загальною 
кількістю 56 осіб.

– «Управління маркетингом», 
із загальною кількістю слухачів  
25 чол.

– «Референт-перекладач». На-
вчаються 68 осіб.

Вчена рада прийняла ухвалу,  
в якій роботу академії, факультетів 
і кафедр академії в 2015 році за ос-
новними напрямками діяльності 
у цілому визнала задовільною. 
Запропоновано деканам і 
завідуючим кафедрами на підставі 
критичного аналізу результатів 
діяльності кафедр і факультетів 
та з урахуванням відмічених в 
рішенні недоліків розробити пла-
ни роботи кафедр і факультетів на 
2016 рік. Хід виконання планів ро-
боти кафедр та факультетів запро-
поновано заслухати на засіданні 
вчених рад факультетів.

Уклав Вячеслав Медведєв
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Населений пункт в 10 км від 
лінії фронту. Сьогодні. У нашо-
го бійця кілька днів болів зуб, 
він потроху пив знеболюваль-
не, сподіваючись дотягнути до 
ротації і піти до свого лікаря. А 
сьогодні як прихопило – все, не-
сила терпіти. Зупиняємо машину 
біля першої-ліпшої стоматології, 
боєць біжить всередину, я шу-
каю найближчий банкомат, щоб 
зняти з картки гроші на оплату 
лікування. 

Повертаюся з грошима, а наш 
боєць вже на вулиці. Полікували 
якнайкраще і грошей не взяли. 
«Я з військових грошей не беру, 
– сказав лікар. – У мене є улю-
блена робота, є заробіток, є сім'я. 
Я не хочу, щоб тут бігали орки  
з автоматами».

Але найцікавіше те, що в 
кабінеті у лікаря є таємна схован-
ка. Медсестра дістала з неї си-
ньо-жовтий прапор, і наш боєць 
розписався на ньому. На тому 
прапорі було вже дуже багато 
підписів. Лікар і медсестра навіть 
сфотографуватися з бійцем і тим 
прапором на пам'ять. Потім пра-
пор знову поклали у схованку. 

Ми залишили їм контакти. 
Пообіцяли, що нікому не дамо  
їх скривдити. 

Через півгодини. Той самий 
боєць пішов до (перепрошую) 
платного туалету. І щось довго не 
вертався. Я пішла подивитись, чи 
все гаразд. Підходжу і бачу: стоїть 
він у передбаннику і спілкується з 
бабцею, яка продає квиточки.

А бабця такого, знаєте, «ват-
ного» вигляду... Ну, тобто, усі ватні 
бабусі зовні схожі на неї. Розмови 
я ще не чую, і перша думка в мене 
– ага, триває ідеологічна дискусія. 
За що воюєте, своїх убиваєте  
і все таке. 

Підходжу ближче, а боєць 
мені каже: «Тут нам теж без-
коштовно». А бабуся, ламаною 
українською: «Що можу, те роблю. 
Щоб про нас усіх, донбаських,  
не думали погано».

У мене таке враження, що 
рік тому дуже багато з них здуру 
проголосували за Росію, а тепер  
розкаюються.

Другое письмо как бы под-
тверждение сказанного выше. 
Ведь у «ватной» части населе-
ния наступает протрезвление. 
Многие из тех, кто совсем не-
давно звали сюда «русский мир», 
поутихли и жалеют о случив-
шемся. Социологические иссле-
дования показали, что более  
75 % жителей неоккупирован-
ной части Донбасса желают 
жить в Украине. 

Ночь. Поезд Киев–Констан-
тиновка. В вагоне в основном 
бабушки, которые едут в Донецк. 
Бабушки сами из Донецка. В Киев 
выезжали, пока «орки» вели бое-
вые действия. Уже почти заснул, 
но... когда бабушки начинают об-
суждать события, которые прош-
ли в Украине, из-за их писклявых 
голосов заснуть невозможно. На-

чинаю прислушиваться.
«... Янукович – предатель, убе-

жал и всех бросил на произвол, 
где была его служба безопасности 
и разведка? Ведь знали же, что по-
сле Майдана начнется такое...»

Понимаю, что разговор инте-
ресный. Сон как рукой сняло. Не 
каждый день удается послушать, 
о чем говорят старушки, которые 
звали РФ, в реалтайме.

«... А чего они пришли? Шах-
ты не работают, цены в три раза 
выше, чем в Киеве, молодежь  
выезжает...»

«...«Защитники»!!! Я как-то вы-
глянула в момент обстрела из 
бомбоубежки и увидела, как во 
дворе моего дома, боевики (бое-
вики!!! – это слово бабушки из До-
нецка) поставили пушку и стреля-
ют в сторону Украины, идиоты...»

И дальше в том же русле. 
Кстати, Витю вспоминали еще три 
раза, причем так, что даже в моем 
словарном запасе таких слов нет. 
Я к чему: ребят из ДЫРы, если уже 
бабушки в Донецке додумались, 
что вы как-то не вяжетесь с обра-
зом воина-защитника, то, может, 
пора сваливать???

А вот письмо Виталия Дей-
неги, руководителя проекта 
«Повернись живим». Он также 
поднимает вопрос любви, ува-
жения и заботы к тем, кто не 
пропустил врага дальше тепе-
решней линии разграничения 
противоборствующих сторон.

Если бы не гробы – я бы до 
сих пор не верил, что эта война 
не понарошку. Вот я пишу это, в 
метро, ночью по дороге домой. 
А напротив меня сидит солдат. У 
него большой рюкзак, явно домой 
с вокзала. И лицо у него такое до-
брое. Он закрывает глаза и очень 
хочет спать, а рядом две девочки 
и мальчик хохочут о своих про-
блемах и открытиях. А он непони-
мающе смотрит по сторонам. На 
этот чужой мирный мир. А лицо 
доброе, как у мальчика, который 
на уроке биологии не может заре-
зать лягушку. И никак не верится, 
что еще пару дней назад он по-
ливал из своего АКС по посадке,  
где стоял другой его ровесник.

До сих пор мне эта война ка-
жется каким-то недоразумением. 
Какой-то бессмысленной компью-
терной игрой. В которой стреля-
ют присосками, а проигравшие 
встают, отряхиваются или ле-
зут бить рожи тем, кто стрелял  
не по правилам.

А вот сейчас он закрыл уши 
руками. То ли его раздражает шум 
метро, то ли компании рядом, то 
ли он так пытался поспать.

Теперь он как-то грустно смо-
трит вокруг на этот ставший со-
всем чужим мир.

Он выглядит в этом вагоне 
чужеродным элементом. Как го-
лая женщина в церкви, как роллс-
ройс в кратере Луны, как пуля 
в человеческом теле, как война  
в Украине.

А если компанию со всем их 
весельем отвезти в Пески, они 
будут там смотреться так же не-
уместно, как он со своей грустью 
здесь.

Как бы я хотел, чтобы боль-

шинство людей смогло оценить 
тот подвиг, который он совершил 
там. Понять, что такое ранняя 
смерть, смерть, которую не звали, 
которая пришла без стука.

Я бы очень хотел, чтобы люди 
это поняли сейчас и на чужом 
опыте. Начали помогать тем, чья 
грудь стоит между ними и смер-
тью, бушующей на востоке. Может 
быть, тогда они смогли бы чем-то 
помочь этим ребятам. Спасти еще 
хотя бы одного. И смерть бы не 
пришла сюда, где можно ездить 
на метро и смеяться по пустякам.

Главное, чтобы мы по-
няли. Главное, чтобы начали  
действовать.

Главное, чтобы действовать 
начал ты.

А в конце нашей рубрики  
я хотел бы презентовать сти-
хи. Автор, к сожалению, не изве-
стен, но хорошо написано.

Мой дед в сорок пятом 
                                              дошел до Берлина,
Отец мой – с Донбасса,
                                      и русская – мать.
Рожден я в Союзе... И вдруг – Украина!
И нужно учиться ее понимать...
Всё было другим – 
                                     потому интересным,
Мне слог и порядок здесь был незнаком.
Слова изучал я по сказкам и песням,
И мова мне стала вторым языком!
Поля колосились – и житом, и рожью,
Над ними, как прапор, цвела синева.
Мне пели Полтава, Донецк, Запорожье,
И Львов, и Хмельницкий дарили слова.
Хохлы с москалями тут жили едино –
Такой нам порядок был Господом дан.
И стало однажды, что в смуты годину
Мы против бандита пошли на Майдан.
Мы жгли и ломали, а после – чинили,

Мы стали с колен подниматься 
                                                              как раз…
Но вдруг нас и предали, и очернили –
Назвали рашисты фашистами нас!
И взяв эту ложь оправданием с
                                                              транным,
Россия – мой корень, опора и дух,
Не дав зарастить нам кровавые раны,
Предательски в спину ударила вдруг,
Куски отрывая – без анестезии!
И вот, презирая изменников рать,
Я, русский по крови... Я... против России,
Что хочет Краину мою разорвать!
Меня называют фашистом с экрана,
И я – за Россию быть должен, скажи?
Я против – не русских, 
                                             но против тирана,
Речей его сладких и мерзостной лжи!
За то, что хотели свободы и правды,
Мы стали врагами России? Ну вот,
Надеюсь, теперь вы
                                       действительно рады:
Я – русобандера, мутант-патриот!
Зашлите нам клоунов новую стаю –
Оправдывать нужно кровавый навет!
Я двадцать три года по-русски читаю,
И только «спасибі!» я слышал в ответ,
Но вам-то виднее, что русский в опале,
Что Пушкина сборники жгут на костре.
Вот только не мы на Россию напали:
Россия свинью подложила сестре!
Но каждый из тех, кто заваривал кашу, 

Скорей закатайте обратно губу,
И вон с Украины! А «вежливость» вашу
Засуньте себе вместе с газом в трубу!!
Ах, Путлер, ты думал – получишь 
                                                                  на блюдце
Козачий наш край в этой 
                                                         подлой борьбе?
Но русские! – русские!! – знай!!! – 
                                                           не сдаются!!!
И мы не сдадим Украину тебе!..

Рубрику ведет  
Вячеслав Медведев

Наконец-то – снег! В нашем 
малоснежном регионе устойчиво 
лежащий снег можно «поймать», 
увы, нечасто. И поэтому, несмо-
тря на грипп, карантин и мороз-
ную погоду, туристы ДГМА на вы-
ходных выезжали покататься на 
горных лыжах. Катались на горе 
Карачун (пусть это никого не пуга-
ет), практически в поселке Андре-
евка. Добраться туда, особенно 
на машине, проще простого. Если 
машины нет – тоже не беда, мож-
но доехать до станции Славянск 
на электричке и дойти прогулоч-
ным шагом до склона за полчаса. 
Благо, и по дороге есть на что по-
смотреть: депо Славянска, памят-
ник-паровоз, радующие глаз виды 
горы Карачун... В общем, было бы 
желание.

Если говорить о склоне как 
таковом, следует отметить: он до-
статочно хорошо подходит и для 
не очень «продвинутых» лыжни-
ков (каковых у нас большинство), 
и для тех, кто восстанавливает 
навыки или хочет потрениро-
ваться перед поездкой на более 
серьезное катание (в Карпаты, на 
Кавказ и т. д.). В общем, для нас то, 
что надо. И мы с удовольствием 
катались, новички учились азам 
техники под руководством руко-
водителя турклуба ДГМА Бориса 

Николаевича Харчевникова. И, 
самое главное, – все получи-
ли огромное удовольствие от 
катания, от этих погожих и по-
настоящему зимних дней.  

P.S. Прекрасная зимняя по-
года не только располагает к 
занятиям горными лыжами, но 

и дает возможность поехать по-
кататься на беговых лыжах. Наш 
турклуб неоднократно организо-
вывал такие поездки в Брусино. 
К сожалению, в настоящее время 
руководство Академии не дает 
официального разрешения на ис-
пользование для зимнего отдыха 

нашего лагеря «Проминь». А жаль. 
Это помогло бы и приобщить 
больше студентов к активному от-
дыху, и сделать его насыщенней, 
дать возможность заниматься 
таким прекрасным делом, как ту-
ризм. 

 Алесей Кабацкий

НА СКЛОНАХ КАРАЧУНА

PARKER – НА РЫНКЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ УКРАИНЫ

27 января в ДГМА состоя-
лась презентация новой линей-
ки гидравлических фильтров 
и систем диагностики гидрав-
лического оборудования фир-
мы Parker. Для специалистов 
с заводов и предприятий Кра-
маторска и региона, а также 
преподавателей ДГМА презен-
тацию провел торговый пред-
ставитель фирмы Sietse Baars. 

В ходе презентации были 
представлены фильтры для 
низкого, среднего и высоко-

го давления, портативные 
фильтры, фильтры для очист-
ки топлива и масел, системы 
индикации давления, средства 
контроля состояния топлива. 

Также был представлен 
web-сервис для поиска взаи-
мозаменяемых компонентов 
Par Fit. Представители фирмы 
описали преимущества но-
вых решений для гидравличе-
ских систем, а также ответили  
на возникшие вопросы.

Максим Пономарев

Открыть сегодняшнюю страницу я хотел бы письмом бойца ДУК ПС Елены Белозерской. И это не 
случайно. Говорят, что война делает людей черствыми и бездушными. Может, на кого-то она так  
и влияет, но на настоящих людей, по моим наблюдениям, ее влияние абсолютно противоположное.  
И всенародное волонтерское движение – тому подтверждение.

ВОЙНА И МИР. ПИСЬМА

Под сенью муз
Присвячується 200-річчю 
з дня народження  
Т. Шевченка
Щоб країна була вільна,
Мудрий наказав Тарас,
Має бути Україна
В серці кожного із нас.
В боротьбі за правду, волю,
за щасливе майбутня
Не жаліють наші браття
Навіть власного життя.
Друзі, майже 200 років,
Як нам жити вчить поет.
І сьогодні на майдані
Скрізь його авторитет.
Скрізь його палке бажання,
Попри труднощі усі,
Українцям бути разом,
Співвітчизники мої.
Збережімо Україну,
Дивовижну цю перлину.
Буде славиться земля –
Батьківщина Кобзаря.

Надія Пірогова

Навала
«Садок вишневий коло хати,
Хрущі над вишнями гудуть».
По мирним селам б’ють гармати,
Шалені «Гради» страшно б’ють.
За що, скажіть, така навала,
Жахіття цих сучасних днів?
Чи мало ця земля страждала,
Втрачала кращих із синів?
Чого іще не вистачає
Тим можновладцям, тим панам,
Чого прилипли, причепились,
Не можуть дати спокій нам.
У них є нафта, газ, вугілля,
Є діаманти, пишний звір,
Озера дивні, ліс і гори.
Моря і ріки, є Сибір.
Але нема того святого,
Великого добра в душі.
Немає гідності і честі,
І чесності, товариші.
Велика заздрість ненаситна,
Ота загарбницька жага –
Забрати все, де не ступала
Отого Путіна нога.

Таке мале, а ненаситне. 
Чечня, Молдова, Придністров’я,
Абхазія, Луганськ, Донбас…
Коли ж зупинять, нагодують,
Напоять, врешті, кров’ю вас?
Чи мало вам пролито крові
Безвинних матерів, дітей,
Зруйнованих життів і долей
Красивих молодих людей?
Чи мало вам чи забагато?
То схаменися, зупинись!
Тебе носила така ж мати,
Ростила, пестила колись.
Навчала, мабуть, чесно жити,
Поганих вчинків не робить,
Не кривдить слабих, не брехати,
Отчизну, родину любить.
Все, мабуть, так, але, напевно,
Ті зерна доброти чомусь
Не проросли, плодів не дали.
То був твій марний труд, матусь.
Остался карликом он злобным,
Хоч міг би велетнем він стать
Великие дела оставить,
Великой Родине под стать.
На это что сказала б мать?

Надія Пірогова

Слово матери
Я провожала тебя в дорогу,
Тебя просила, просила Бога:
Мои уроки не забудь!
Не бойцы, а палачи.
Нет ни совести, ни чести.
Деньги – их авторитет.
Лезут сотнями – не счесть их,
Им конца и края нет.
На всевышнего надейся,
Сам, однако, не плошай.
Нашу землю колорадам
Ни за что не отдавай!
Помни, что за нами правда,
Духом мы сильнее их.
Должен уложить укропчик
В схватке минимум троих.
Закаляй и дух и тело,
Время даром не теряй,
Армии очистить землю
От мерзавцев помогай.

Надежда Пирогова

***
Мне кажется, что мы с тобой, как дети,
Играем в жизнь.
Счастливее, возможно, всех на свете, –
До точки... – вниз...

Ты знаешь, мне бывает очень страшно
Стать взрослым в миг...
И боль в душе все рвет меня на части
От острых игл.

Прошу тебя, родная, будь со мною
В прескорбный час...
И если все идут ко мне спиною –
Будь ты сейчас!

Владимир Бондаренко, ФК-15т

Такими  губами  –  мартини  пить,
закусывая  любовью.
Такими  глазами  –  пронзать  миры,
и  видеть  сквозь  небо  –  Бога.
Такими  руками  лепить  Грааль,
ломать  сигарету  нервно,
и  гладить  пантеру,  когда  луна
отсвечивает  –  по  стенам,
стеная  от  страсти,  стучит  в  окно,
срывает  в  запале  –  платья
гардин и, глядя  на  тело,  бьет
стекло и  стекает  гладью
янтарно-струящегося  белья
(смола  на  стволе  березы).
Таким  изгибом  –  и  сон,  и  явь
сметать,  оставляя  звезды
песочным  крошевом  –  на  шелках,
постель  оставляя  –  смерти.
Какими  тропами  ты  пришла
ко  мне?  И  какою  жертвой
возьмешь  за  губы,  глаза,  изгиб,
который  смелее  –  жизни?
Моя  ведунья,  целуй,  бери 
и  пей  до  рассвета  –  виски!

Алина Остафийчук

***
«Обожаю!» – слово-то какое…
«Я люблю!» – звучало много раз. 
Может быть, на свете есть такое,
Что ещё не сказано до нас?
Помолчим с тобою на прощанье.
И среди безмолвия снегов
Есть необъяснимое молчанье,
Что красноречивей всяких слов.

Людмила Дрыга
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Как в любой стране, жизнь и нравы жи-
телей окраин здесь также отличаются от 
столичных. Мой знакомый рассказал мне 
такой случай. «Я переехал в столицу для по-
ступления. За полтора года до окончания 
школы познакомился в Интернете с одним 
парнем. Мы сдружились, и так уж случи-
лось, что документы подали в один вуз. И 
вот, еду я поездом из пригорода над цен-
тральной частью Токио. Напротив сидит 
девушка с повязкой на глазу и проделывает 
странную процедуру. Не 
обращая абсолютно ни-
какого внимания на при-
личную тряску и покачи-
вание поезда, обрезает 
ресницы маникюрными 
ножницами на глазу без 
повязки. Через несколь-
ко минут к ней подсела 
подруга, как я понял. И я 
заметил в их внешности 
одну общую деталь. Зубы, 
растущие во рту огром-
ным кривым веером. На-
столько крупные и длин-
ные, что торчали из-за 
линии рта. Казалось, что 
они растут в несколько рядов. Только по-
том, немного освоившись, я понял, что это 
своеобразный критерий красоты, который 
стабильно существует примерно со второй 
половины 90-х».

К чему эта история? Есть такое сло-
вечко «гуро». Это «искалеченная» форма 
слова гротеск. Объединяет оно в себе все 

отталкивающее, абсурдное отвратитель-
ное, пугающее, мерзкое и табуированное. 
Гуро − целая ветвь культуры, о которой не 
говорят громко в СМИ, не упоминают на 
туристических и востоковедческих сайтах 
для любопытных гайдзинов (иностранцев). 
Консистенция всех недостатков, темных 
пятен и проблем японского общества, ги-
пертрофированная в несколько раз. Если 
вы когда-нибудь читали хоть одно произ-
ведение Рю Мураками (не путать с Харуки!) 

или Эдогавы Рампо, то пред-
ставление у вас будет.

Девушки, упомянутые 
моим другом, делают пле-
вок в лицо идеалам с об-
ложек журналов, которые 
часто являются причиной 
многих проблем реализации 
в обществе. Отталкивающий 
образ может создаваться с 
помощью соединения несо-
вместимых атрибутов. На-
пример, кукольного наряда 
в кружевах, окровавленных 
бинтов, изрезанных рук, щек, 
шеи. Белые линзы и чер-
ные склеры в совмещении 

с «трупным» макияжем дополняют роль 
монстра, в которого превратился человек, 
отвергнутый обществом. Остается доба-
вить поведение аутиста, шизофреника или 
психа с синдромом распада личности. На-
глядная демонстрация декаданса личности 
без перехода за черту уголовного кодекса. 
У этих молодых умов, конечно, есть и были 

источники вдохновения. Как говорится, все, 
пришедшее нам в голову, кем-то давно уже 
было придумано. Гуро возникло в 1920-х 
годах как направление в искусстве и лите-
ратуре Японии. Благотворной почвой для 
развития стала глубокая экономическая 
депрессия, а также реалии жизни в районах 
Асакура и Кабуки-тё. После 40-х годов вол-
на надолго затихла.

Однако к концу прошлого века гуро 
зацвело еще более буйным цветом, про-
никнув в сюжеты художников-мангак, кине-
матограф и музыку. Картины преподносят 
расчлененные и выпотрошенные тела, как 
правило, красивых и соблазнительных лю-
дей. Вплетаются фантастические элементы 
с присутствием выдуманных созданий. Ча-
сто изображение преображается в дикий 
запутанный узел нагромождений и спле-
тений, на который невозможно смотреть 
без рези в глазах. Но если почтенные ми-
на-саны (публика) все-таки желают узреть 
плоды запретного искусства, то осмелюсь 
рекомендовать работы Аями Кодзима и 
Курокавы Инуко. Для начала этого будет 
достаточно.

Это направление нашло отражение и 
в музыке. Она не обязательно должна быть 
тяжелой, с присутствием скрима, гроула и 
других атрибутов. Это вполне уловимая,  
а может даже приятная мелодия, несущая 
настроение обреченности и тоски. Правда, 
усугубляется она болезненными стонами, 
хрипами, звуками человеческой агонии и 
мучений. Они часто совмещаются с мело-
диями традиционных инструментов и на-

кладываются фоном на основную музыку. 
Все это создает давящий эффект. На живых 
выступлениях исполнители часто наносят 
себе увечья разной степени тяжести, бьют-
ся в эпилептическом припадке и даже теря-
ют сознание от накала собственных чувств, 
которые разрывают изнутри. Фишка в том, 
чтобы собрать в лирику всю человеческую 
грязь и пропустить через себя, будто ты и 
есть самый мерзкий и ужасный представи-
тель человечества. Принесла в музыку этот 
стиль группа Сali≠gari (1993–2003). Благо-
получно переняла его группа Dir en grey 
(с 2002 года), чьего солиста прозвали До-
раэмоном (скорбящий карликовый демон, 
персонаж манги). Правда, ближе к 2008 
году творчество DeG перешло в стадию 
своеобразного металл-дзена. Но всемир-
ная слава к ним пришла именно благодаря 
гуро-прошлому. Достаточно лишь посмо-
треть клип «Obscure».

Вот вы читаете это и, должно быть, ду-
маете: каким человеком нужно быть, чтобы 
не постыдиться поднять такую тему? А кем 
нужно быть, чтобы любить подобное? Япон-
цы удивляются и ужасаются не меньше.  

И тут же, себе противореча, признают пред-
ставителей гуро-искусства – как личностей, 
внесших вклад в культурное наследие 
страны. Непостижимая, чуждая нам логи-
ка, порождающая такие же непостижимые 
явления.

Как ни странно, это своеобразное ис-
кусство имеет достаточно обширную ауди-
торию почитателей, и не только на террито-
рии Нихона. Возможно, утверждение о том, 
что искусство должно быть прекрасным, 
ошибочно. А прекрасное можно найти во 
многом, даже в отталкивающем. Жизнь не 
всегда сказка в райских чертогах, мир наш 
далек от рая. Значит, о темной стороне бы-
тия не получится молчать, если она суще-
ствует буквально за ближайшим поворотом 
улицы.

Виктория Повержук

У різних містах України пройшли вечори пам’яті видатного 
співака гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка, який загинув у ДТП 
2 лютого 2015 року. Краматорських шанувальників творчості 
Андрія зібрала у себе вже добре знайома нам «Вільна Хата».

Чуттєві пісні, тепла атмосфера, радість і сум в очах… «Давай-
те сьогодні без сліз, Андрій би хотів бачити нас щасливими», – 
такими словами розпочався вечір пам’яті українського артиста, 
талановитого музиканта і просто хорошої людини – Андрія Кузь-
менка. Ось так живеш собі, часом слухаєш пісні гурту «Скрябін» –  
і раптом у новинах чуєш, що Кузьми більше немає. Здавалось би, 
чужа тобі людина, а на душі в мить тягар втрати і нерозуміння, 

як так, чому саме він… 
«Господь забирає най-
кращих молодими», 
– чула я колись від 
старих людей. Те, що 
Андрій був кращим, 
сумнівів не викликає. 
Чи знали ви, що він 
довгими роками  
у бідності і проблемах 
йшов до своєї мрії,  
що завжди прямо ка-

зав свої думки, не боячись осуду, що обов’язково виконував свої 
обіцянки, які б складнощі не виникали на шляху? Коли на Донбасі 
почалася війна і сотні наших хлопців гинули під ворожими куля-
ми, Кузьма одним з перших українських музикантів долучився до 
підтримки, приїжджав у госпіталь з пораненими, забирав одно-
го важко хворого хлопця додому і всіляко допомагав йому; по-
дарував солдатам дві машини, які сам же і привіз з Німеччини.  
5 лютого Андрій збирався дати концерт хлопцям у зоні АТО,  
але концерт відбувся уже без нього та на його честь. 

Пройшов уже рік, а здається, ніби тільки місяць тому зби-
ралися разом, вмикали ліхтарики та зі сльозами на очах всі 
разом співали пісні гурту «Скрябін». У цьому році музикантів і 
відвідувачів «Вільної Хати» було не так багато, як минулого, але 
це не зробило вечір менш затишним і атмосферним. Грала гітара, 
лунали чарівні голоси. За всі пісні, всі тексти, вчинки – дякуємо 
тобі, Андрію, ти назавжди залишишся в наших серцях.

Альона Квітка

Дэвид Боуи. В этом имени 
сконцентрировано столько всего. 
Гениальный музыкант, не менее 
талантливый актер, просто хариз-
матичный и привлекательный че-
ловек. Свой неиссякаемый твор-
ческий потенциал он испытал во 
множестве музыкальных направ-
лений и стилей, но всегда оставал-
ся иконой рок-н-ролла. 

Казалось, что он будет жить 
всегда. Казалось, что человеку с 
такой мощной энергетикой и ду-
хом вечного движения не может 
грозить болезнь или старость. Но 
жизнь его черной звезды тихо 
угасла 10 января, в кругу семьи, 
после восемнадцати месяцев 
борьбы с раком. 

Незадолго до этого трагического события Дэвид 
отпраздновал свой 69-й день рождения. Также он 
выпустил новый альбом, приуроченный к символи-
ческой дате. А свежий релиз всегда символизирует 
новый виток жизни, новое начало, еще одну страни-
цу. И ничто не предвещало беды, потому что сам Боуи 
предпочитал жить в обычном ритме, до последнего 
надеясь побороть страшный диагноз. Однако даже 
его несоизмеримой воле это оказалось не по силам.

Начался творческий путь Боуи с далеких 60-х. 
Когда его имя еще не гремело на весь мир, Англия все 
еще оправлялась от последствий войны, а все попыт-
ки на музыкальном поприще меркли на фоне «Ливер-
пульской четверки». 

Начало 70-х явило миру альбом «The rise and the 
fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars». Он 
принес Дэвиду громкий и ошеломительный успех, 
завоевав внимание публики своей неповторимой 
концепцией. Каждая песня альбома− это часть исто-
рии об инопланетянине, который явился на Землю и 
покорил её, став рок-звездой. Логично, что последняя 
песня стала завершением истории. Фанаты настолько 
обожали Зигги Стардаста, что разорвали его на части 
и съели. 

Дэвид, как истинный инопланетянин, не обреме-
ненный условностями и правилами земного общества 
того времени, ведет себя раскованно, почти вуль-
гарно. Тем самым дает обществу необходимый гло-
ток свежего воздуха. И в этом воздухе витает мысль:  

«Раз Дэвид Боуи может себе это  
позволить, значит и я могу». 

Такое своевременное появле-
ние пришельца с Марса дало тол-
чок зарождению отдельного музы-
кального направления, именуемого 
сейчас глэм-роком. 

Но пока резонанс вокруг пер-
соны Боуи не утихал, сам он все 
больше ощущал, что становится 
заложником выдуманного им об-
раза. Буквально все вокруг стара-
лись быть похожими на него. Сле-
дующим шагом становится образ 
«Изможденного Белого Герцога», 
который стал как бы продолже-
нием знаменитой роли в фильме 
«Человек, который упал на Землю».  
В отличие от прошлого образа, этот 

вызывал больше опасений. Болезненная бледность 
и худоба настораживали, но и притягивали одновре-
менно. Одетый с иголочки, но эмоционально пустой 
человек исполняет песни в почти истеричном на-
пряжении. Но этот образ не был обычно надеваемой 
сценической маской. Дэвид утомлен фанатами-стал-
керами, раскрепощенностью, которая переросла в 
неконтролируемую пошлость, стремлением реализо-
вать все и сразу. Поэтому Герцог становится даже бо-
лее настоящим, чем человек с Марса. Тут каждый по-
думает: «Видимо, он принимал наркотики». Так и было. 
Личность Боуи дышала разрушительным декадансом, 
оставаясь не менее влекущей. Однако, пока разруше-
ние не достигло точки невозврата, Дэвид принимает 
решение отправиться в Берлин. Там начинается новая 
эра, когда с легкой руки Боуи будут открыты такие зна-
чимые фигуры, как Игги Поп, Лу Рид, Лютер Вандросс и 
многие другие. Будет сотрудничество с уже знамени-
тыми тогда Миком Джаггером, Тиной Тернер, Джоном 
Ленноном, Элвисом Пресли. Но историю Дэвида Боуи 
невозможно вместить в пару листов. Можно лишь 
обобщенно вспомнить несколько первых образов,  
с которых стоит начать знакомство с его длинной му-
зыкальной деятельностью. 

Возвращайся же на свою планету, Зигги Стардаст. 
Пой там свои безумные песни. Человек, который не 
боялся смерти и всегда был готов к ней, но очень лю-
бил жизнь. Ashes to ashes, funk to funky. 

Виктория Повержук

«ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Ответы на вопросы из прошлого 
номера.

Вопрос 1. Исследование Александры 
Шутко утверждает, что настоящей причи-
ной уменьшения количества набегов была 
попытка заручиться поддержкой короля, 
чтобы он не вступал в коалицию с Габсбур-
гами. Поэтому Шутко считает, что роль 
ЭТОЙ ОСОБЫ переоценивают. Назовите 
ЭТУ ОСОБУ.

Ответ: Роксолана (Анастасия  
Лисовская).

Комментарий: за время ее пребыва-
ния в Стамбуле с 1520-го по 1558-й годы 
уменьшилось количество набегов турок 
на украинские земли; Александра Шутко 
объясняет это договоренностями султана 
с польским королем, чтобы тот не вступал 
в антиосманскую коалицию с Габсбургами.

Автор: Андрей Пундор, Львов.
Вопрос 2. Дюймовочка использовала 

ИКС для защиты от холода. ИКС фигуриру-
ет в биографической заметке о человеке, 
которого называли Маятником. Назовите 
ИКС двумя словами.

Ответ: сухой лист.
Комментарий: Валерия Лобановско-

го, известного своим ударом с углового 
под названием «сухой лист», за харак-
терное качание на тренерской скамейке 
называли Маятником; Дюймовочка за-
вернулась в сухой лист, чтобы защититься  
от снега.

Автор: Андрей Пундор, Львов.
Вопрос 3. (вопрос-дуплет) 1. Герой 

романа «Марсианин», описывая способ, с 
помощью которого он доставил тяжелый 
аппарат на крышу марсохода, вспоминает 
ПЕРВЫЕ. Назовите ПЕРВЫЕ. 2. Кратер, ко-
торый был единственным ориентиром в 
пустыне, герой романа «Марсианин» срав-
нил с СЕДЬМЫМ. Назовите СЕДЬМОЙ.

Ответ: 1. (Египетские) пирамиды.  
2. Александрийский маяк.

Комментарий: 1. Герой построил 
пандус, ведущий на крышу марсохода. 
Подобным образом строились пирамиды. 
Пирамиды обычно идут первыми в списке 
классических чудес света. 2. Маяк служит 
ориентиром в море. Александрийский 
маяк – обычно седьмой в классическом 
списке чудес света.

Автор: Иван Мисяць, Львов.
Продолжаем публиковать вопросы 

первого этапа синхронного чемпионата 
Украины по игре «Что? Где? Когда?».

Вопрос 1. Герой фильма «Розуэлл» с 
иронией замечает, что зеленых человеч-
ков видели во всех штатах, кроме Канзаса. 
Герой объясняет это тем, что в Канзасе – 
ОН. Назовите ЕГО двумя словами.

Вопрос 2. В книге Артуро Переса-Ре-
верте упоминается ТАКОЕ надгробие для 
Жюльена. Возможности журнальной ти-
пографии повлияли на то, что двоичное 
дерево поиска в теории графов стало ТА-
КИМ. Какое пишущееся через дефис слово 
мы заменили на «ТАКОЕ»?

Вопрос 3. Один из числовых параме-
тров теории, описывающей форму конско-
го хвоста, назван в ЕЁ честь. В фильме «Чем 
дальше в лес…» ЕЁ история переплетается 
с другими сказками. Назовите ЕЁ.

Александр Мельников,
президент Клуба  

интеллектуальных игр ДГМА

I’M STRANGER IN NIHON

ZIGGY STARDUST BACK TO MARSВЕЧІР ПАМ’ЯТІ 
АНДРІЯ КУЗЬМЕНКА

В одном из последних выпусков ушедшего года мы начали знакомить наших читателей с особенностями и стран-
ностями японской культуры. Напомню, что несколько месяцев назад я познакомилась с представителем Нихона (Япо-
нии) в Твиттере и решила пообщаться с ним в целях улучшения разговорного английского и японского языков по скайпу. 
Так завязалась наша дружба.

Культура целого народа не может вместиться в одну статью. Если честно, даже нескольких томов не будет до-
статочно для её абсолютно полного описания. Но я все же постараюсь в этой статье приоткрыть завесу в странный 

мир нихонцев.

«В житті не важливий сигнал GPS,  якщо не один ти 
рюкзак свій несеш». 

Скрябін


