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ПОЗДРАВЛЯЮТ

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ И ГАЗЕТА «АКАДЕМИЯ»

докторанта кафедры ОМД

Жбанкова 
Ярослава Геннадиевича
с успешной защитой диссертации 

на соискание ученой степени доктора 

технических наук, состоявшейся 

28 октября 2016 г. в ДГМА.

Научный консультант – Алиев И.С.

ПОЗДРАВЛЯЮТ

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ И ГАЗЕТА «АКАДЕМИЯ»

аспиранта кафедры ОМД

Маркову  
Марину Александровну

с успешной защитой диссертации на соискание ученой 

степени кандидата технических наук, состоявшейся  

28 октября 2016 г. в ДГМА.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МАН

СЛОВО НАШЕ РІДНЕ – СЛОВО УКРАЇНСЬКЕ!

Открытие установочной кон-
ференции МАН по научно-про-
мышленному профилю состоялось 
5 ноября в актовом зале ДГМА. На-
чалась она с приветственных слов 
Сергея Ковалевского.

В свою очередь, главный спе-
циалист управления образования 
города Краматорска Наталия Кара-
чур отметила: «Сегодня мы строим 
новую страну. Поэтому в Украине 
нужны грамотные, умные и твор-
ческие дети. Вчера я посетила  
школу № 6 и задала вопрос: «Дети, 
что бы вы могли сделать сегодня, 
когда в нашей стране идет война?» 
Их ответ поразил меня: «Мы хотим 
получать хорошие знания, мы хо-
тим, чтобы нас услышали, что мы 
молодежь Украины, которая может 
делать очень много для своей стра-
ны». И сейчас, зайдя в актовый зал 
ДГМА, я увидела полный зал школь-
ников – будущее нашей страны.

Я хочу поблагодарить препо-
давателей, профессоров Акаде-
мии за то, что они находят время 
для обучения нашей молодежи, а 
нашей молодежи я желаю твор-
ческого вдохновения и не боять-
ся раскрывать свои таланты. И 
когда это произойдет, наша стра-
на будет самая лучшая, европей-
ская, демократическая и с такой 
чудесной молодежью».

В работе конференции при-
нимали участие как новички, так 
и опытные МАНовцы. После окон-
чания пленарного заседания все 
школьники приняли участие в ра-
боте научных секций, которыми 
руководят деканы и заведующие 
кафедрами Академии. На секции 
физики мы нашли подающий боль-
шие надежды молодой талант по 
имени Миша. Он учится еще в 4-м 
классе, но уже имеет свою соб-
ственную идею о вечном двигателе 
с ядерным реактором. И пускай это 
были его первые еще наивные рас-
суждения, но главное, что он уже за-
думывается над боль-
шими проектами.

Мы пообщались  
с участниками и орга-
низаторами МАН.

Эдуард (Славянск, 
школа № 1) решил 
стать участником МАН 
для расширения своих 

знаний. В МАН принимает участие 
уже во второй раз. Парень отметил, 
что ему очень интересно занимать-
ся в МАН, он смог познать много но-
вого в нескольких сферах.

Собирается поступать в ДГМА 
на специальность, свя-
занную с программи-
рованием.

Демьян (Славянск, 
школа № 1):

– На занятия  
в МАН меня вдохно-
вил мой учитель, мне 
было очень интересно 
развиваться в спе-
циальности «Машиностроение  
и станкостроение». 

Поступать планирую  
в ДГМА, но с факультетом пока  
не определился. 

Дима (Славянск, 
школа № 1):

– Мне было инте-
ресно познакомиться 
с работой МАН, по-
смотреть на других  
и узнать что-то новое 
самому. Я собираюсь 
поступать в Харь-
ковский универси-
тет радиоэлектроники, но пока  
не определился с факультетом.

Валерия (Крама-
торск, школа № 35) 
решила принять уча-
стие в МАН, чтобы уз-
нать много нового, что-
то открыть для себя. 
Собирается поступать 
в Харьковский нацио-
нальный медицинский 
университет, потому 
что привлекает медицина и хочет 
развиваться в этой области.

Анастасия (Кра-
маторск, школа № 35):

– Я заинтересова-
лась МАН, так как мне 
хочется узнать больше 
нового. Пару лет назад 

нам рассказывали 
про МАН, но тогда 
меня это не заинте-
ресовало, а сейчас, 
в 10-м классе, уже время заду-
мываться о своем будущем.

С местом поступления я 
пока не определилась, но вы-
бор стоит между Киево-Моги-

лянской академией и Киевским на-
циональным университетом имени 
Тараса Шевченко, на экономиче-
скую специальность или на право.

Андрей, ученик 10-го класса 
школы № 19:

– Я принимаю 
участие в МАН уже 
два года. Занимал 
второе и третье места  
в областном конкурсе 
МАН.

Хочу поступать  
в ДГМА, сначала я хо-
тел пойти на специ-
альность «Отраслевое 

машиностроение», но теперь пла-
нирую поступать на специальность 
«Компьютерные науки и информа-
ционные технологии».

Александр (Славянский 
колледж транспорт-
ной инфраструкту-
ры, 3-й курс) уже чет-
вертый год принимает 
участие в МАН, за это 
время занимал вторые 
и третье места. В МАН 
нравится само участие, 
нравится выполнять  
научные работы, доно-

сить что-то новое до людей, 
показывать какие-то инновации. За-

нимается в секциях физики и 
астрономии, в основном, теле-
скопостроением. Работал над 
телескопами системы Ньюто-
на и системы Гамильтона. Где 
продолжать обучение, еще не 
решил, но, возможно, в ДГМА.

Вениамин Борисович 
Гитис, заместитель пред-
седателя Краматорского 

регионального отделения МАН 
по научно-производственному 

профилю:
– Для старшеклассни-

ков МАН – это возможность 
окунуться в мир науки, воз-
можность заранее начать 
творческую деятельность, 
возможность заняться теми 
академическими направлени-
ями, которые предлагают со-
временная система высшего 

образования и современная науч-
ная система Украины.

Как известно, гений на 99 % со-
стоит из труда и на 1 % – из таланта, 
поэтому, участники МАН, работай-

те, работайте и еще раз работайте. 
И тогда вы обязательно пожнете те 
плоды, которые рассчитываете по-
лучить. Удачи и успехов всем.

Сергей Вадимович Ковалев-
ский, зав. кафедрой ТМ, 
доктор техн. наук, про-
фессор:

– Малая академия 
вообще является элемен-
том творческой работы 
нашей Академии, ее тра-
дицией и особенностью. 
Как и в прошлые годы,  
в этом году в органи-
зации работы МАН мы 

планируем приложить максимум 
сил и привлечь максимум ре-
сурсов, направляя школьников  
в созидательное русло.

Основной целью МАН является 
подготовка школьни-
ков к будущей работе 
по построению новой 
Украины. И поэтому все 
инновации, все научные 
достижения даже юных 
ученых будут крайне 
важны для нашей стра-
ны. К дням науки в Ака-
демии пройдет научный 
форум «Шаг в будущее 

Донбасса», организатором которо-
го выступает ДГМА. Эта инновация 
ко многому обязывает. Я думаю, что 
мы увидим весь тот большой объ-
ём работы школьников, презентуя 
их для всех желающих в самой до-
ступной форме. Мы будем ждать от 
школьников творческих решений, 
новых идей и решений. Что касает-
ся развития критического мышле-
ния школьников, очень важно, что-
бы всю информацию из учебников, 
научных статей и из окружающего 
мира и средств массовой информа-
ции могли подвергать критике, но 
критике здоровой и созидательной, 
а это самое главное. А если моло-
дой человек знает, если удивляется, 
если имеет тягу к творчеству, зна-
чит, у него есть будущее.

Если ты также желаешь поу-
частвовать в МАН и хочешь вне-
сти свой вклад в развитие науки 
Украины, вступай в Малую ака-
демию наук в ДГМА.

Любовь Трифонова 

9 листопада в ДДМА писали шістнадцятий 
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, 
приурочений до відзначення Дня української 
писемності та мови. Ця традиція була започат-
кована Національною радіокомпанією України  
у 2000 році. З того часу всі бажаючі щороку мо-
жуть перевірити свої знання української мови та 
проявити солідарність з усіма, хто любить і шанує 
свою мову. До цієї масштабної акції долучились 

і українські діаспори з різних країн: Португалії, 
Польщі, Китаю, Великої Британії, Франції. У цьо-
му році приєдналася до них і українська діаспора 
Австралії.

Наша Академія активно підтримує цю традицію 
не перший рік. Цього року до студентів, викладачів 
і співробітників ДДМА приєдналися працівники 
ДонОДА на чолі з губернатором області Павлом 
Жебрівським. Павло Іванович зазначив, що окрім 
облдержадміністрації він долучив до заходу мерів 
та голів районних адміністрацій. Бажаючих долу-
читися до акції було так багато, що навіть не всім 
вистачило місця в аудиторії.

Учасники акції писали диктант на тему «Україна 
на зламі тисячоліть». Після написання всі бажаючі 
могли відправити свої роботи на Українське 
національне радіо та перевірити своє знання рідної 
мови.

Після диктанту учасники залюбки поділилися 
з нами своїми враженнями. Ректор ДДМА Віктор 
Ковальов зауважив, що взяв участь в акції,  
бо українська мова – це його рідна мова. «Я любо 
підтримую цей захід до Дня української писемності 
та мови та вважаю, що це дуже важливо для нашо-

го суспільства, і буду підтримувати цю традицію  
в Академії й надалі», – зазначив ректор.

Заступник голови з виховної роботи Ірина 
Гетьман вирішила взяти участь у написанні дик-
танту, бо дуже любить українську мову і свою 

країну. Диктант для неї виявився складним,  
бо вона не вивчала раніше української мови, але 
бажає надалі вивчати мову і в майбутньому радо 
візьме участь у такому заході ще.

Виконуючий обов’язки директора Держав-

ного архіву Донецької 
області Наталія Пирож-
кова, навпаки, вважає 
диктант не дуже важким 
і думає, що впоралась  
з ним. Вона з великим за-
доволенням узяла участь у цій акції і обов’язково 
прийде наступного року.

Брали участь у диктанті і наші викладачі. 
Анастасія Люта й Олександр Гущин розповіли, що 
їм дуже сподобалось брати участь у такому заході. 
Він їм нагадав шкільні роки, і вони знову відчули 
себе школярами. Лаборант кафедри КМСІТ Олена 
Ставицька, яка бере участь в акції вже не вперше, 
зауважила, що кожного року до акції долучається 
все більше людей. Свій диктант відправила на 
перевірку до Києва.

Хочу зазначити, що в аудиторії не було жодної 
людини, яка б прийшла туди не за своєю волею. 
Усім захід сподобався, і вони обов’язково при-
йдуть наступного року.

Аліна Бергій

ДДМА оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 старшого викладача кафедри фізичного виховання і спорту                                                            (1 вакансія).

Документи від претендентів, які бажають прийняти участь у конкурсі, приймаються  
до відділу кадрів ДДМА протягом 30 календарних днів із дня оголошення у газеті. З умовами  
проведення конкурсу можна ознайомитись у відділі кадрів або на сайті ДДМА.

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

КОНКУРС SELFIEPARTY
Объявляется конкурс на са-

мое массовое и оригинальное 
селфи ко Дню студента! 

Участникам необходимо со-
брать как можно больше одно-
курсников, друзей и просто 
случайных прохожих на одной 
фотографии. 

Сделай общее селфи 

на фоне символики ДГМА 
и загрузи в группу в ВК  
https://vk.com/fotokonkurs_dgma.

Победителей ждут призы  
от RiaDisco&LoungeBar.

Лучшие работы будут пред-
ставлены на выставке 17 ноября  
в холле перед актовым залом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Золотая медаль на ІІ Всеукраинском 
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

НА ВЧЕНІЙ РАДІ ДДМА

IPSA SCIENTIA POTESTAS EST – САМЕ ЗНАННЯ Є СИЛА!
12 жовтня серед студентів 

першого та п’ятого курсу 
спеціальності «Економіка» 
відбувся правовий брейн-ринг. 
Команда «Вікторія» – збірна пер-
шого курсу, змагалася з коман-
дою Modus Operandi, до складу 
якої увійшли студенти п’ятого 
курсу. 

Командам належало 
відповісти на 15 питань пра-
вового характеру, відповіді 
на які могли дати лише ті, 
хто не тільки володіє глибо-
кими знаннями, але й може 
зробити аналітичні виснов-
ки стосовно конституційних 
прав, свобод, обов’язків та 
гарантій. Разом зі студентами 
в інтелектуальний двобій та-
кож вступили завідуючий кафе-
дрою «Економіка підприємства» 
Сергій Віталійович Бурлуцький 
та помічник народного депу-
тата М.Єфімова Ольга Ігорівна  
Ворощук. 

Протягом змагання 
завзятість команди «Вікторія» 
не поступалася в жодному кроці 

досвідченості команди Modus 
Operandi.

З дуже непростим 
суддівством прийшлось 

зіткнутися головному арбітру, 
провідному юрисконсуль-
ту нашої Академії Михайлу 

Юрійовичу Мілявському . Чотир-
надцять питань команди йшли 
крок у крок, і лише в остан-
ньому питанні своїм шансом 

краще скористалася команда 
«Вікторія», яка і стала перемож-
цем цього міні-турніру. 

Кафедра вітає переможців – 
студентів першого курсу, які по-
казали чималу волю до перемо-
ги, та висловлює подяку команді 
п’ятого курсу, яка не тільки 
підтвердила свій високий рівень 
знань, але й грала натхненно  
і зухвало! 

Колектив кафедри 
«Економіка підприємства» та 
студенти висловлюють щиру 
подяку помічниці народного де-
путата М.Єфімова Ользі Ворощук 
за блискавичну гру та смачні 
солодощі, а також сподіваються 
на її подальшу участь у правових 
заходах, що відбудуться в грудні 
цього року.

Вікторія Ровенська,
доцент кафедри «Економіка 

підприємства»

На жовтневому 
засіданні вченої ради Академії роз-
глянуто ряд питань з удосконален-
ня навчального процесу.

З доповіддю «Результати ди-
пломного проектування й завдан-
ня з удосконалення дипломних 
проектів і магістерських робіт» 
виступив голова секції методичної 
комісії, доцент Сергій Онищук. 
Вчена рада відзначила, що ди-
пломне проектування у 2015–2016 
навчальному році здійснювалося 
відповідно до інструктивних 
документів. Результати захисту 
кваліфікаційних робіт, а також ре-
зультати внутрішньовузівського, 
всеукраїнських і міжнародних 
конкурсів дипломних проектів 
спеціалістів і кваліфікаційних робіт 
бакалаврів і магістрів свідчать  
про те, що дипломне проектування 
в Академії у звітному навчально-
му році організовано й проведено  
на достатньому рівні.

Дипломні роботи бакалаврів 
захистили 748 випускників із 756, 
допущених до захисту, дипломні 
проекти фахівця захистило  
767 осіб із 769, допущених до захи-
сту, і магістерські кваліфікаційні ро-
боти захистили 82 випускників із 83, 
допущених до захисту. Не вийшли на 
захист студенти, які не підготували 
дипломи в назначений термін. 
Якісний показник за результата-
ми захистів кваліфікаційних робіт 
склав: для бакалаврів – 72,7 %, для 
спеціалістів – 74,8 % і для магістрів 
– 98,8 %. Дипломи з відзнакою отри-
мали 24 бакалаври, 11 спеціалістів 
і 45 магістрів. Більшість диплом-

них проектів і робіт виконані  
на базі діючих підприємств, установ 
і організацій, значна їхня частина 
– за замовленнями підприємств,  
а близько 27,9 % робіт – рекомендо-
вано ДЕК до впровадження.

По розробках, виконаних 
у роботах і проектах студентів, 
опубліковано 167 наукових 
публікацій, отримано 14 патентів. 
Випускаючою кафедрою ТМ про-
ведено засідання ДЕК і захисти 
кваліфікаційних робіт на ПАТ НКМЗ.

П р о в е д е н и й 
внутрішньовузівський конкурс,  
на якому визначені кращі 
дипломні роботи і проек-
ти та кваліфікаційні роботи 
магістрів. На всеукраїнському й 
міжнародному конкурсах диплом-
них робіт, дипломних проектів і 
магістерських кваліфікаційних робіт  
у 2015–2016 навчаль-
ному році отримано  
4 нагороди (кафедра ТМ – 3, кафе-
дра ОіТЗВ – 1) (у 2014–2015 навч. 
році – 12). Кафедра ОіТЗВ була 
організатором Міжнародного 
конкурсу дипломних робіт, ди-
пломних проектів і магістерських 
кваліфікаційних робіт. 

Вченою радою вказано на 
недоліки дипломного проекту-
вання, зокрема на відсутність 
проектів, виконаних у рамках 
співробітництва з науково-
дослідними інститутами, а також 
захист на підприємствах, у тому 
числі на філіях кафедр (крім каф. 
ТМ). Недостатньо опрацьовується 
зарубіжна література та ін.

Вчена рада ухвалила рішення 

провести на випускаючих кафе-
драх детальний аналіз недоліків, 
зазначених у звітах голів ДЕК і  
в цьому рішенні, а також розро-
бити кафедральні плани усунення 
недоліків і покращення диплом-
ного проектування в майбутньому 
і готувати тематику дипломного 
проектування з урахуванням по-
треб підприємств регіону. Дека-
нам факультетів належить взяти 
під особистий контроль усунення 
недоліків.

З доповіддю «Про стан 
підготовки методичних 
матеріалів в Moodle кафедрами 
Академії» виступив директор цен-
тру дистанційної і заочної освіти, 
доцент Ніколай Федорів.

Вчена рада відзначила,  
що підготовка методичних 
матеріалів у системі дистанційного 
навчання Moodle на кафедрах 
Академії розпочата і здійснюється 
згідно з наказом по Академії.  
На цей час здійснюється комплекс 
організаційно-методичних заходів.

Затверджено план роз-
робки дистанційних навчаль-
них курсів, який включає  
194 навчальні дисципліни. Станом 
на 20.10.2016 р. у системі Moodle 
були зареєстровані дистанційні 
курси з 98 навчальних дисциплін. 
Слід зазначити, що кафедри ТМ, 
ОПМ, КІТ працюють над створен-
ням дистанційних курсів з пере-
вищенням плану, тоді як кафедри 
ОМТ, ПТМ, філософії зовсім не при-
ступили до створення навчального 
контенту в системі Moodle. На кафе-
драх ХіОП, АВП, ОіА, менеджменту в 

системі Moodle було зареєстровано 
лише по одній навчальній 
дисципліні. Максимальну ступінь 
наповненості курсів за окреми-
ми навчальними дисциплінами – 
50…80 % демонструють кафедри 
ІСПР, КІТ, ТМ, ЕП, технічної механіки.  
На сьогодні заплановані і прово-
дяться навчальні заняття з Moodle 
для викладачів.

Але на тепер потребують 
вирішення ряд актуальних задач 
методичного характеру, зокрема 
розроблення кожним виклада-
чем академії одного повноцінного 
дистанційного курсу.  
У короткостроковій перспективі 
(грудень–січень поточного навч. 
року) необхідно створити «оболон-
ки» курсів навчальних дисциплін, 
що викладатимуться для студентів 
заочної форми навчання. А саме: 
вступний блок, інформаційно-
довідковий блок, контрольно-
оцінювальний блок.

Вченою радою прийнято 
постанову, в якій зазначається: 
проаналізувати поточний стан ро-
боти кафедр з підготовки методич-
них матеріалів в системі Moodle та 
вжити невідкладних заходів для 
виконання зазначених вимог та 
недопущення відставання від вста-
новлених термінів реалізації; забез-
печити централізовану реєстрацію 
студентів заочної форми навчання 
в системі Moodle та подальший кон-
троль за організацією і проведен-
ням навчального процесу в системі 
Moodle.

Підготував  
Вячеслав Медведєв

У АКАДЕМІЇ ВИЗНАЧИЛИ НАЙКРАЩІ ДИПЛОМНІ ПРОЕКТИ

За результатами конкурсу се-
ред бакалаврів призерами стали:

Група спеціальностей з на-
прямку «Проектування машин»

1-е місце – Зайцев А.С.,  
ст. гр. МВ14-1т, керівник – Мель- 
ник М.С., доцент, канд. техн. наук;

2-е місце – Шевцов Е.О.,  
ст. гр. ПТМ14-1т, керівник – Доро- 
хов М.Ю., доцент, канд. техн. наук;

3-є місце – Волобуєв В.Р.,  
ст. гр. МО12-1, керівник – Гриб- 
ков Е.П., доцент, канд. техн. наук;

3-є місце – Коляденко А.В.,  
ст. гр. ОТП12-1, керівник – Мар- 
ков О.Є., професор, д-р техн. наук.

Група спеціальностей з на-
прямку «Технологічні процеси»

1-е місце – Куценко О.А.,  
ст. гр. ОМТ12-1, керівник – Чучін О.В.,  
ст. викладач, канд. техн. наук;

2-е місце – Щербаненко Т.Г.,  
ст. гр. ЛВ12-1, керівник – Приходь-
ко О.В., ст. викладач;

3-є місце – Глущенко Ю.В.,   
ст. гр. ЗВ12-1, керівник – Волков Д.А.,  
доцент, канд. техн. наук.

Група спеціальностей з на-
прямку «Амортизація виробницт-
ва і інформаційні технології»

1-е місце – Комісаров К.М.,  
ст. гр. СМ12-1, керівник – Мельни-
ков О.Ю., доцент, канд. техн. наук;

1-е місце – Шматок Д.В.,  
ст. гр. ЕСА14-т, керівник – Шере- 
мет О.І., доцент, канд. техн. наук;

2-е місце – Яковлєва Г.І.,  
ст. гр. АВП12-1, керівник – 
Білоіваненко Ю.С., асистент;

3-є місце – Єфремов М.О.,  
ст. гр. ІТ12-1, керівник – Богда- 
нова Л.М., доцент, канд. техн. наук.

Група спеціальностей  
з напрямку «Економіка, 
управління, фінанси»

1-е місце – Балик Ю.Н.,  
ст. гр. Ф12-1, керівник –  
Гетьманенко Ю.О., доцент, канд. 
економ. наук;

2-е місце – Москот О.О.,  
ст. гр. М12-1, керівник – Шубна О.В., 
доцент, канд. економ. наук;

3-є місце – Лінник В.В.,  
ст. гр. ЕП11-1, керівник – Ровенська 
В.В., доцент, канд. техн. наук.

За результатами конкурсу се-
ред спеціалістів призерами стали:

Група спеціальностей з напрям-
ку «Економіка, управління, фінанси»

1-е місце – Горбунова М.В.,  
ст. гр. ОА11-1, керівник – Акімо- 
ва О.В., доцент, канд. економ. наук;

2-е місце – Редькіна Ю.О.,  

ст. гр. ЕП11-1, керівник – Ровен- 
ська В.В., доцент, канд. економ. наук;

Група спеціальностей з на-
прямку «Автоматизація вироб-
ництва і інформаційні технології»

1-е місце – Ільченко А.А.,  
ст. гр. СМ-11-1, керівник – Гітіс В.Б., 
доцент, канд. техн. наук;

2-е місце – Хохлова М.С.,  
ст. гр. АВП-11-1, керівник – Сус С.П., 
доцент, канд. техн. наук;

3-є місце – Кришталь О.Л.,  
ст. гр. ІТ-11-1, керівник – Шев- 
цов С.О., викладач;

3-є місце – Кістерко С.О.,  
ст. гр. ЕСА-11-1, керівник – 
Клімченкова Н.В., доцент,  
канд. техн. наук.

За результатами конкурсу се-
ред магістрів призерами стали:

Група спеціальностей з на-
прямку «Проектування машин»

1-е місце – Матвєєв І.А.,  
ст. гр. МО-10-м, керівник – Добро-
носов Ю.К., доцент, канд. техн. наук;

1-е місце – Пиц О.Я.,  
ст. гр. ОТП-10-м, керівник – 
Єрьомкін., доцент, канд. техн. наук;

2-е місце – Макогоненко В.С., 
ст. гр. МВ-10-м, керівник – Кова- 
льов В.Д., професор, д-р техн. наук;

3-є місце – Дзержинська О.В.,  
ст. гр. ПТМ-10-м, керівник – Круп- 
ко І.В., доцент, канд. техн. наук.

Група спеціальностей з на-
прямку «Технологічні процеси»

1-е місце – Місько В.К.,  
ст. гр. ЛВ-10-м, керівник – Фесен- 
ко А.М., доцент, канд. техн. наук;

2-е місце – Дудинський О.Д.,  
ст. гр. ЗВ-10-м, керівник – Гринь О.Г., 
доцент, канд. техн. наук;

2-е місце – Романченко С.П.,  
ст. гр. ТМ-10-м, керівник –  
Ковалевський С.В., професор,  
д-р техн. наук;

3-є місце – Шарун А.О.,  
ст. гр. ЛВ-10-м, керівник – Марков 
О.Є., професор, д-р техн. наук.

Група спеціальностей з на-
прямку «Автоматизація вироб-
ництва і інформаційні технології»

1-е місце – Кіяшко Ю.Ю.,  
ст. гр. СМ-10-м, керівник – Мельни-
ков О.Ю., доцент, канд. техн. наук;

1-е місце – Тищенко К.О.,  
ст. гр. ЕСА-10-м, керівник – Шере- 

мет О.І., доцент, канд. техн. наук;
2-е місце – Довгаль Г.М.,  

ст. гр. ІТ-10-м, керівник – Тара- 
сов О.Ф., професор, д-р техн. наук; 

3-є місце – Картамишев Д.О.,  
ст. гр. АВП-10-м, керівник –  
Люта А.В., доцент, канд. техн. наук.

Група спеціальностей з на-
прямку «Економіка, управління, 
фінанси»

1-е місце – Виноградська Т.В.,  
ст. гр. ЕП-10-м, керівник –  
Бурлуцький С.В., професор, канд. 
економ. наук, Мішура В.В., доцент,  
канд. економ. наук;

2-е місце – Федічева В.В.,  
ст. гр. ЕП-10-м, керівник – Ровен- 
ська В.В, доцент, канд. економ. наук;

3-є місце – Шмідова В.А.,   
ст. гр. ЕП-10-м, керівник – Шим- 
ко О.В., доцент, канд. техн. наук.

За зайняті призові місця в 
конкурсі дипломних проектів 
(робіт) студенти та їх керівники 
нагороджені Почесними грамотами 
та їм оголошено подяку.

Підготувала 
Дар’я Авраменко

В Академії були проведені конкурси дипломних проектів і робіт спеціалістів та 
кваліфікаційних робіт бакалаврів. На конкурсні комісії за кожним напрямком з кожної спеціальності 
були направлені дипломні проекти й роботи спеціалістів, а також дипломні роботи спеціалістів і 
дипломні роботи бакалаврів і магістрів, які були захищенні і 2015–2016 навчальному році.

Результати показали, що студенти Академії мають достатньо високий рівень професійної 
підготовки, теми кваліфікаційних робіт виконують на замовлення підприємств регіону  

й відповідають сучасному рівню науки й техніки.

Дмитренко Людмилу Вікторівну, 
зав. архівом;

Кайдаш Надію Миколаївну, 
прибиральницю корпусу № 1;

Картамишеву Надію Миколаївну, 
бухгалтера НДС;

Кузовову Катерину Миколаївну, 
сторожа б.в. «Тиша»;

Куплевацьку Зою Микитівну, 
коменданта гуртожитку № 1;

Попович Олену Василівну, 
завгоспа бази відпочинку «Промінь»;  

Пиц Ольгу Володимирівну, 
навчального майстра кафедри ТОЛВ;

Семенову Олену Володимирівну, 
прибиральницю корпусу № 2;

Сердюка Олександра Олександровича,
 доцента кафедри АВП;

Шевченка Олександра Миколайовича,
 доцента кафедри «Фінанси».

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ І ГАЗЕТА «АКАДЕМІЯ» 
ВІТАЮТЬ ЮВІЛЯРІВ

РЕЄСТРАЦІЯ НА ПРОБНЕ 
ЗНО ВІДБУДЕТЬСЯ В СІЧНІ

Реєстрація на пробне зовнішнє 
незалежне оцінювання трива-
тиме з 10 до 31 січня 2017 року. 
Про це повідомляє прес-служба 
Українського центру оцінювання 
якості освіти.

Як і в попередні роки, пробне 
ЗНО проводитиметься з метою оз-
найомлення всіх бажаючих із про-
цедурою проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання, структу-
рою та змістом тестового зошита, 
порядком доступу до пункту тесту-
вання та робочого місця.

Участь у пробному ЗНО  
є важливою складовою підготовки 
до тестування. Завдання, що 
створюються у формі предмет-
них тестів, відповідають програ-
мам зовнішнього незалежного 
оцінювання, характеристикам та 
структурі сертифікаційних робіт, 
а процедура проведення є макси-
мально наближеною до процедури 
проведення основного ЗНО.

Зареєструватися для участі  
в пробному зовнішньому  
незалежному оцінюванні мож-
на буде на сайтах регіональних 
центрів оцінювання якості освіти  
в січні 2017 року.

Кожен зареєстрований учасник 
зможе взяти участь у пробному ЗНО 
з української мови та літератури  
(1 квітня), а також в одному із запро-
понованих предметів за вибором 
(8 квітня): історії України, математи-

ки, біології, географії, фізики, хімії, 
англійської, іспанської, німецької, 
російської, французької мов.

Слід підкреслити, що участь 
у пробному зовнішньому не-
залежному оцінюванні є плат-
ною. Вартість одного тестування 
для одного учасника визначає 
кожний регіональний центр 
оцінювання якості освіти окремо. 
Цю інформацію буде розміщено 
на сайтах регіональних центрів 
оцінювання якості освіти.

Реєстрація для проходження 
пробного тестування не передбачає 
автоматичної реєстрації для участі 
в основній сесії зовнішнього неза-
лежного оцінювання. Результати 
пробного зовнішнього незалежно-
го оцінювання не зараховуються 
як оцінки за державну підсумкову 
атестацію та не використовуються 
для участі в конкурсному відборі 
під час вступу до вищих навчальних 
закладів.

Більше інформації про про-
ведення пробного зовнішнього 
незалежного оцінювання буде 
розміщено на сайтах регіональних 
центрів оцінювання якості освіти.

                       МОН УКРАЇНИ
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Непомітно минуло 7 листо-
пада, яке за радянських часів 
відзначалося з великим розмахом. 
Це був день жовтневого перево-
роту. Тогочасна ідеологія у весел-
кових кольорах малювала так звані 
здобутки соціалізму. І хоча більшість 
людей знали реальний стан справ, 
який був далеким від того, що пи-
салось в газетах, але, з різних при-
чин, опір не був масовим. У різних 
формах визвольний рух був про-
тягом усіх 70 років, як збройний 
(1918–1955 роки), так і дисидентсь-
кий (аж до розвалу Радянського 
Союзу). Акти непокори ретельно 

приховувалися від суспільства, тому 
відомості про них передавалися від 
людини до людини тільки в усній 
формі і зберігалися у протоколах 
КДБ. Рівень спротиву в Україні мож-
на порівняти тільки з рівнем спро-
тиву у прибалтійських республіках 
і європейських країнах так звано-
го соціалістичного табору. Бага-
то українських патріотів віддали 
своє життя і здоров’я за свободу  
і незалежність України.

Центром досліджень визволь-
ного руху в Україні приблизно 
підраховані кількісні наслідки впро-
вадження комунізму в Україні з 1918 
до 1991 років. Цифри вражаючі.

Масовий терор і вбивства:
- знищено 1 млн людей під 

час «Червоного терору» в 1918– 
1920 роках;

- отримали вирок, вбиті або 
відправлені до ГУЛАГу 300 тис. лю-
дей у 1937–1938 роках;

- у тюрмах вбито 24 тис. 
політв’язнів у 1941 році.

Голод і геноцид:
- під час голоду 1921–1923, 

1946–1947 років померло  

1,1–1,5 млн осіб;
- під час голодомору 1932–1933 

років померло, за різними оцінками, 
3,7–7 млн осіб.

Масова депортація та пере-
селення:

- у 1929–1930 та 1944–1959 ро-
ках, під час колективізації, вбито 
або відправлено до ГУЛАГу 1,22 млн 
осіб; 

- 360 тис. остарбайтерів, які на-
сильно відправлялися до Германії 
на роботу, після вигнання фашистів 
у 1945 році потрапили до ГУЛАГу;

- депортовано в 1944 році з 
Криму 150 тис. кримських татар;

- у 1939–1941 роках переселено 
на Далекий Схід і до Сибіру 230 тис. 
родин, які не підтримали радянсь-
кий режим;

- у 1944–1954 роках вбито або 
відправлено до ГУЛАГу 327 тис. осіб 
із Західної України. 

Репресії над бійцями 
українського опору:

- загинуло в боях з військами 
НКВС і червоної армії 153 тис. бійців 
Української повстанської армії;

- заарештовано або вбито  

134 тис. осіб з українського опору.
Засуджено до ув’язнень  

з політичних мотивів:
- засуджено 56,5 тис. осіб з чис-

ла української інтелігенції і духовен-
ства у 1930, 1944–1954 роках;

- засуджено або відправлено 
на примусове лікування  
до психіатричних лікарень  
1 тис. українських дисидентів  
у 1960–1989 роках.

Всього вбито понад 10 млн 
українців.

Тому викликає здивування, 
коли деяка частина літніх лю-
дей закликають до повернення 
комуністичного режиму, згадую-
чи ковбасу за 2,20 карбованців. 
Ще більше здивування викликає 
те, що заклики до повернення 
комунізму та «руського миру» по-
вторюють, як папуги, молоді люди.  
Перечитайте наведені цифри ще раз. 
Подумки подивіться в очі вбитим  
10 000 000 патріотів. Вони віддали 
життя за те, щоб Україна ніколи не 
була під п’ятою Росії.

Вячеслав Медведєв

В АКАДЕМИИ ПРОШЕЛ
 «ГАРБУЗ-ФЕСТ»

В ДГМА прошло финальное 
соревнование по мини-футбо-
лу между сборными командами 
общежитий. Соревнования про-
ходили по круговой системе – это 
система розыгрыша, при которой 
каждый участник турнира играет 
с каждым в ходе тура или раунда. 
В результате места распредели-
лись следующим образом:

1-е место – общежитие № 3;
2-е место – общежитие № 1;
3-е место – общежитие № 2.
31 октября стартовали сорев-

нования по мини-футболу между 
факультетами. В этот день сыгра-
ли ФИТО – ФАМИТ со счетом 1:6, 
ФЭМ – ФМ со счетом 0:5.

2 ноября в ФОКе ДГМА состо-
ялся финал соревнований. ФИТО 

– ФМ сыграли со счетом 6:5, ФЭМ 
– ФАМИТ со счетом 0:8. Финаль-
ная таблица выглядит следующим 
образом:

1-е место – ФАМИТ (разница 
мячей – 14-1, очки – 6);

2-е место – ФИТО (разница 
мячей – 7-11, очки – 3);

3-е место – ФМ (разница мя-
чей – 10-6, очки – 3).

Яна Коюда

5 ноября под руководством 
спортивного клуба ДГМА и Феде-
рации настольного тенниса го-
рода Краматорска в спортивном 
зале № 1 ДГМА был проведен от-
крытый турнир ДГМА по настоль-
ному теннису, посвящённый па-
мяти В.А. Минибаева. 

В соревнованиях приняли 
участие 42 человека из пяти го-
родов Донецкого региона (Бе-
лозерск, Покровск, Краматорск, 
Константиновка, Дружковка). 
 В результате соревнований места 
были распределены следующим 
образом: 

1-е место – Роман Малинка 
(Покровск); 

2-е место – Сергей Удовичен-
ко (Краматорск); 

3-е место – Александр Коваль-
чук (Покровск). 

Призёры соревнований 
были награждены памятными 
 грамотами.

СПОРТ

НАСЛІДКИ КОМУНІЗМУ В УКРАЇНІ

ОБОВ’ЯЗОК – ЗАХИЩАТИ ВІТЧИЗНУ
СТУДЕНТКА ДГМА ЗАВОЕВАЛА 

БРОНЗУ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ

ФУТБОЛЬНЫЕ БУДНИ ДГМА

ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ

31 жовтня в АКМЦ пройшла 
зустріч журналістів з військовим 
комісаром Донецького обласного 
комісаріату полковником Олексан-
дром Сергеєвим. Під час зустрічі 
були підведені підсумки прийому 

громадян на військову службу восе-
ни цього року. Полковник розповів 
про основні завдання, що покладені 
на військові комісаріати.

У Донецькій області 
закінчується призивна компанія 
громадян на строкову службу, яка 
на даний час виконана вже на 90 %. 
Проблемних питань щодо призиву 
на строкову службу немає. Молодь 
йде до лав Збройних Сил, і спо-
чатку їх відправляють у навчальні 
центри «Десна» та «Полтава», де 
вони пройдуть навчання, а потім 
будуть відправлені до лав Зброй-

них Сил. Полковник відзначив, 
що призвана молодь не буде 
відправлятися в зону проведення 
антитерористичної операції. Далі 
полковник пояснив порядок та умо-
ви призову на військову службу за 

контрактом. Донецька область за-
раз займає лідируючі позиції щодо 
відбору військовослужбовців на 
контрактну службу. Планові завдан-
ня виконано на 120 %.

Постійно проводиться робо-
та з покращення соціального за-
хисту військовослужбовців та їх 
сімей і звільнених з лав Збройних 
Сил. До роботи підключені органи 
місцевого самоврядування.

Після доповіді кореспонден-
ти поставили ряд цікавих питань. 
Наприклад, як вести себе молоді  
з міста Донецька, яка проживає за-

раз на підконтрольній території, 
та особам, які мають судимість. Ми 
поцікавилися про призов на службу 
випускників ВНЗ та відрахованих 
з них. Як відомо, у нашій Академії 
студенти можуть навчатися на 
військовій кафедрі. Ми спитали, 
як будуть служити ці студенти. 
Воєнком повідомив, що всі громадя-
ни, які досягли 18 років, мають йти 
на військову службу. Але в законі 
України «Про військову службу та 
військовий обов’язок» є певні обста-
вини, за яких людина звільняється 
від служби або отримує певну 
відстрочку (за сімейними обста-
винами, навчанням, трудовою 
діяльністю та ін.).

Людина, яка навчається  
у вищому навчальному закладі 
на денній формі навчання, має 
право на відстрочку від служби на 
весь період навчання, для цього 
потрібно надати довідку з місця  
навчання.

У період після отримання 
освітнього рівня бакалавра та 
зарахування для навчання на 
магістратуру людина також має 
право на відстрочку. Полковник 
пояснив, що термін призову на 
службу випадає вже на період на-
вчального року, а такі категорії гро-
мадян звільняються від служби. Це 
стосується також студентів, які вия-
вили бажання продовжити навчан-
ня в аспірантурі. Такі люди надають 
довідки про намір навчатися далі.

За бажанням студентів, які 

пройшли 1,5-річне навчання на 
військовій кафедрі у ВНЗ, місячні 
збори та медичний огляд, вони от-
римують звання офіцерів запасу. 
Офіцер з відділу комплектації до-
повнив відповідь воєнкома про от-
римання студентами вишів звання 
сержанта та молодшого лейтенанта. 

Була освітлена тема про служ-
бу переселенців за контрактом 
та службу в ЗСУ. Далі до дискусії 
підключився полковник Сергій 
Жалюк – заступник керівника АТО 
із взаємодії з громадськістю та 
ЗМІ, який розповів про подаль-
шу відповідальність осіб, які після 
служби перейшли на ворожу сто-
рону (так звані ЛНР та ДНР), ними 
займається прокуратура. 

Полковник детально зупинився 
на порядку проходження служби за 
контрактом – вік військових, умови 
контракту та навчання у військових 
вищих навчальних закладах, опла-
та праці військовослужбовців та 
контрактників (вік від 18 до 60, 
відсутність судимості, середня 
освіта, належний стан здоров’я 
та відсутність скоєння тяжкого  
злочину).

За 9 місяців поточного року на 
службу пішло більше людей, ніж 
за весь минулий рік. Тому, судя-
чи з вище викладеного, ситуація 
в ЗСУ набагато покращилася,  
і збільшилося позитивне 
відношення громадян до служби  
в ВЗУ та за контрактом.

Аліна Бергій

В Словении,  в г. Марибор,  
с 23 по 30 октября проходил Чемпи-
онат Европы по кикбоксингу WAKO. 
Наша студентка, мастер спорта 

международного класса Наталья 
Мартюхина выступила в разделе 
К1 в весовой категории до 60 кг. В 
этой категории соревновались 13 
спортсменок. Наталия провела три 

боя: 1-й выиграла у полячки, 2-й – у 
спортсменки из Израиля, 3-й усту-
пила шведке. В итоге Наталия стала 
бронзовым призером. 

Сборная Украины привезла 
с этих соревнований шесть ли-
цензий на участие во Всемирных 
играх, одна из лицензий – у Ната-
льи. Лицензии разыгрывали среди 
женщин в весовой категории 56–65 
кг, среди мужчин – в весе от 63 кг. 

Всемирные игры – междуна-
родные комплексные соревнова-
ния по видам спорта, не входящим 
в программу Олимпийских игр. 
Проводятся с 1981 года с перио-
дичностью один раз в четыре года,  
с 2001 года проходят под патрона-
том Международного олимпийско-

го комитета (МОК). 
Следующие Всемирные игры 

будут проходить летом 2017 года  
в польском Вроцлаве. 

Виктория Лебединская

НАЧАЛО НОВОГО СЕЗОНА В ЛИГЕ 
УКРАИНСКИХ КЛУБОВ

СТАРТ МОЛОДИХ 
ФАХІВЦІВ

5 ноября состоялся первый этап между-
народного интеллектуального турнира – 
синхронного чемпионата Украины по игре 
«Что? Где? Когда?» сезона 2016/2017 гг. 
(«вторая лига»). Команды Краматорска, как 
и десять предыдущих сезонов, мерялись 
силой интеллекта в стенах Донбасской го-
сударственной машиностроительной ака-
демии. Из восьми команд три представляли 
ДГМА, по две – НКМЗ и ЭМСС.

Завершивший прошлый сезон на втором 
месте «Феникс» (ЭМСС), ответив на этот раз 
правильно на 14 вопросов, впервые занял 
первую строчку предварительных результа-
тов по Донецкой области; победители про-
шлого сезона «Интеллектуальные решения» 
(ДГМА) с 11 ответами занимают пока второе 

место (год назад этого хватило для победы). 
Неплохой результат показали и наши сту-
денты-второкурсники: «КИТы» (ИТ-15) раз-
делили места с таким грандом, как «Планета 
НКМЗ» (прошлогодний «бронзовый призер»), 
а играющие втроем «Древние греки» (СМ-15) 
уступили им всего два очка. Примечательно, 
что «КИТы» оказались единственной коман-
дой в игровом зале, кто знал о существова-
нии радиопередачи «Рок-феллер», и только 
«Древние греки» вспомнили фильмы «Вил-
ли Вонка и шоколадная фабрика» 1971 года  
и «Табор уходит в небо» 1975-го.

Следующие этапы чемпионата – 21 янва-
ря и 18 марта.

Александр Мельников

Швидко плине час, і от ті, хто тільки-но 
навчався на першому курсі, пишуть дипломні 
проекти й шукають майбутнє місце роботи.

Тому 8 листопада для студентів стар-
ших курсів був організований захід «Ярма-
рок професій». Відгукнулися 16 підприємств  
і організацій. Серед них – наші великі заводи, 
а також підприємства інших міст. Вперше до 
нас завітав обласний військовий комісаріат. 
Їм теж потрібні фахівці з вищою освітою. Зі слів 
представника військкомату майора Давидова, 
найбільшу зацікавленість виявили дівчата. 
Інші підприємства теж визначилися зі своїми 
майбутніми фахівцями.

Треба зазначити, що студенти, як прави-
ло, не мали написаних резюме, з якими можна 
було б простіше спілкуватися з представника-
ми підприємств. Були й студенти, які дізналися 
про цей захід тільки в день його проведення.

Більшість студентів отримали бажане за-
прошення до наступної співбесіди. Наші ви-
пускники користуються попитом.

Вячеслав Медведєв

« С т р а ш н ы й » 
праздник Хэллоуин 
особой популярностью 
пользуется среди молодежи, 
для которой этот день стал от-
личной возможностью не толь-
ко хорошо и весело отдохнуть, но и 
примерить на себя всевозможные 
маскарадные костюмы. 

В нашей Академии к Хэллоуину 
устроили «Гарбуз-фест». 31 октября 
в холле перед актовым залом на 

большом переры-
ве для студентов 

провели небольшую 
конкурсную программу. 

Участники соревновались  
в ловкости и быстроте. Как на-

стоящим ведьмам, им нужно было, 
танцуя в кругу, передавать друг 
другу метлу по кругу. И тот, у кого 
по окончании музыки метла оста-
валась в руках, выбывал. В следую-
щем конкурсе студенты разбились 
на пары, парень должен был надуть 
шарик и вместе с девушкой без рук 
его лопнуть. 

И, конечно же, какой Хэллоуин 
обходится без тыквы? В искусстве 
резьбы по тыкве соревновались 
команды парней и девушек. Напро-
тив каждой команды – тыква и нож. 
Участники наперегонки создавали 
атрибут Хэллоуина – вырезая на 
тыкве глаза и рот. Выиграла коман-
да девочек. 

Пока команды соревновались, 
зрители и болельщики могли по-
пробовать угощения с тематиче-
ского стола.

Виктория Лебединская

Кольором виділені районі 
селянських повстань. Червоним - 

де кількість перевищувала  
100 випадків.
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Итак, чего же наша мужская душа же-
лает – говяжий стейк или свиную отбив-
ную? Куриные крылья с острым соусом 
или куриные яйца для классического ан-
глийского завтрака? Если у вас потекли 
слюнки только от упоминания вышепе-
речисленного, то знайте – вы жестокий 
бесчувственный человек, которому без-
различна жизнь животного. Вы – один 
из тех, ради кого ежеминутно убивают 
миллионы голов различной живности, 
чтобы часть кого-то завтра оказалась у 
вас на тарелке. Но прежде всего – вы враг 
номер один для особой группы людей, 
которые нашли в себе силу сказать «нет» 
пище животного происхождения. Имя им 
– веганы, и их легион не один век ведет 
борьбу за отказ человечества от хищно-
го рациона. Однако общество, в большей 
степени являющееся «мясным», в упор не 
хочет принимать данную позицию. Мясо-
еды просто не понимают, как можно от-
казаться от мангала в пользу грядки. Так 
и ведется между оппонентами издавна 
спор похлеще, чем «курица или яйцо» (и 
даже этот спор по своей сути мясоедский. 
– Авт.).

Являясь человеком, принадлежащим 
к хищной прослойке населения, я также 
уверен (или самоуверен?!), что исключить 
молоко, яйца и мясо из своего рациона 
невозможно. Да, я не могу представить 
свою жизнь без этого, и пусть меня назы-
вают бездушным. Но я не мог не провести 
эксперимент и все-таки один день решил 
обойтись без животной пищи.

Лучшим способом узнать и вкусить 
рацион своего идеологического против-
ника было отправиться к нему в «логово». 
К счастью, долго искать возможности не 
пришлось. Веганы в честь своего «про-
фессионального» праздника (1 ноября 
– День вегана) организовали вечеринку 
с едой, поучительными лекциями, доку-
ментальными фильмами на соответству-
ющую тематику. Мероприятие состоялось 
5 ноября на базе «Вільної хати». Ваш по-
корный слуга не упустил шанса познако-
миться с веганской кухней и узнал, есть ли 
жизнь без мяса.

Не репой единой
Вопреки многим стереотипам, раци-

он веганов весьма разнообразен. Овощи 
и фрукты, бобовые и злаковые, орехи – из 
всего этого запросто можно приготовить 
вкусные и полезные салаты и закуски, гар-
ниры, первые блюда и десерты на каждый 
день. Практически в любом кафе можно 
заказать пиццу без продуктов животного 
происхождения, фастфуды предлагают 
«веганбургеры». Каждая уважающая себя 
гостиница в меню завтраков обязательно 
держит пару вариантов вегетарианских 
или веганских, и данные завтраки вполне 
могут прийтись по вкусу мясоеду.

И все бы ничего, если бы не попытка 
веганской кухни упорно имитировать не-
которые рецепты «плотоядной» кухни, с 
заменой животных продуктов раститель-

ными. Вот здесь и возникает множество 
противоречий. Ведь если люди сознатель-
но отказываются от животной пищи, то за-
чем они пытаются воссоздать ее привкусы 
в своем меню? Идеология в таких случаях 
разбивается в прах о некую ностальгию по 
вкусу животной пищи. Ностальгию по вре-
мени, когда рацион человека определялся 
тем, что приготовили ему родители. Если 
это попытка показать мясоедам, что можно 
без потери вкуса заменить, например, рыбу 
сыром тофу, – то она не работает. Заверяю 
как человек, попробовавший жареный со-
евый сыр, поданный под видом рыбной па-
лочки, – это вкусно, но это не рыба. И нужно 
сильно напрячь фантазию, чтобы заставить 
себя поверить в обратное.

Аналогичная ситуация и с фасолевым 
паштетом. Не приблизился он ни к одному 
из всевозможных мясных. Более того – пе-
ребитая в паштет фасоль попросту сухая, 
сама по себе как хлеб. Что уж говорить, ког-
да ее еще на хлеб и намазать? Не масло мас-
ляное, а хлеб хлебный. Ситуацию могло бы 
подправить сливочное масло, но тут опять 
принципы веганства использовать его не 
позволяют.

Фасолевые и чечевичные котлеты вкус-
ные сами по себе, но для мясоеда полно-
ценной заменой не станут. Сварите к ним 
гречку или картофельное пюре – и вас не 
покинет ощущение того, что вы едите гар-
нир с гарниром.

Но самая страшная вещь, которой пот-
чевали на мероприятии, – это веганская 
«шуба». К слову, «шуба» – это вообще очень 

неоднозначный салат, который может раз-
вести по разные стороны баррикад людей, 
оказавшись на одном праздничном столе  
в одной семье. Это блюдо до сих пор повер-
гает в шок всех иностранцев, которые его 
пробуют. Так вот, в исполнении веганов он 
становится еще неоднозначнее. Рыбы в нем 
нет, но в слое с буряком добавляются ли-
стья нори. Майонез тоже недопустим из-за 
яичной основы. И я, правда, не хочу знать, 
чем его там заменили. Увы, этот салат без-
вкусен и на любителя. Хотя вместо сельди 
можно было бы использовать грибы.

А вот второй салат, рецептуру которо-
го вы найдете на этой странице, был очень 
вкусным. Несмотря на простые ингреди-
енты, их общее сочетание между собой и 
с особой заправкой сделало блюдо очень 
пикантным. Использование растительных 
масел и специй – это вообще визитная кар-
точка веганской кухни. Стоит признать, что 
мясоедам в этом многому можно поучиться.

Но все же я упорно ждал блюда с эф-
фектом «вау». И здесь выстрелил десерт. 
Конфеты домашнего приготовления были 
настолько великолепны, что с набитым 
этими сладостями ртом я тут же принялся 
искать автора шедевра. Рецепт конфеток 
вы найдете в рубрике «Для голодных и 
не очень» – поверьте, он того стоит. Всего 
четыре ингредиента способны создать де-
серт, который разойдется «на ура» в любой 
компании.

* * *

Попробовав лишь представленные 
блюда, сложно дать оценку веганской кух-
не в целом. Она по-прежнему осталась для 
меня спорной. Наряду с выигрышными 
блюдами были такие, которые доесть я про-
сто не смог.

Плюс этой кухни – попробовав всего 
понемногу, я даже немного переел. И тут же 
минус – такая еда переваривается значи-
тельно быстрее животной, и уже через час 
дома я был голоден. Столь частые приемы 
пищи я позволить себе не могу.

«ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Ответы на вопросы из прошлого 
 номера.

Вопрос 1. Герой одного фильма во 
время поездки в автомобиле обращается к 
ЭТОМУ со словами: «Простите, леди, но от-
ель справа». В статье о недостатках ЭТОГО 
упоминаются плотная листва и сильная об-
лачность. Назовите ЭТО.

Ответ: GPS-навигатор.
Комментарий: Обычно навигатор гово-

рит женским голосом, и отвечают ему так, 
будто говорят с женщиной. Среди недо-
статков GPS-навигаторов – невозможность 
работы при сильной облачности или в лесу.

Автор: Павел Муха.
Вопрос 2. На недавней карикатуре ОН 

держит в одной руке мухобойку, а в другой 
– репеллент. В каком городе ОН находится?

Ответ: Рио-де-Жанейро.
Комментарий: ОН – Иисус Христос-Ис-

купитель. Статуя Иисуса Христа с распро-
стёртыми руками стоит на вершине горы 
Корковаду в Рио-де-Жанейро. Автор наме-
кает на эпидемию вируса Зика.

Автор: Артём Матухно, Одесса.
Вопрос 3. Нома Думезвени – английская 

театральная актриса африканского проис-
хождения. Несмотря на то, что Нома неодно-
кратно играла в постановках шекспиров-
ских пьес, в 2016 году выбор Номы на роль 
ЕЁ вызвал серьёзное возмущение. Однако, 
по словам автора, ЕЁ цвет кожи ни разу не 
был указан прямо. Напишите ЕЁ имя.

Ответ: Гермиона.
Комментарий: в 2016 году Нома сыгра-

ла Гермиону Грейнджер в первой постанов-
ке пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя». 
Фанаты были возмущены выбором темно-
кожей актрисы, однако Джоан Роулинг за-
явила, что её книги допускают такую интер-
претацию, ведь цвет кожи Гермионы нигде 
прямо не указан. Кстати, имя Гермиона взято 
из пьесы Шекспира «Зимняя сказка».

Автор: Алексей Чирков.
В сентябре в Киеве прошел фестиваль 

под названием «Национальный кубок Укра-
ины по игре "Что? Где? Когда?"» (все вопросы  
в той или иной степени были на украинскую 
тематику). Предлагаю вашему вниманию не-
сколько вопросов с этого турнира.

Вопрос 1. Автор вспоминал, что в осно-
ву этого произведения легли впечатления 
работников, прокладывавших железно-
дорожный тоннель в Карпатах. Дмитрий  
Кеплер, анализируя это произведение, 
предполагает, что автор был масоном.  
Назовите это произведение.

Вопрос 2. Американец Элвис Пресли по-
дарил Эдне Нико́пулос, хорошо знавшей 
его вкусы, кольцо с белым, зеленым и корич-
невым бриллиантами. Коричневый брилли-
ант символизировал ЕЁ. Какую ЕЁ также на-
зывали «Сюрприз»?

Вопрос 3. Героиня произведения Алек-
сея Иванова после обстоятельного разго-
вора с мужчиной вроде бы окончательно 
порвала с ним, однако через некоторое вре-
мя решила ещё раз выяснить отношения.  
В этом эпизоде, можно сказать, упоминает-
ся символ, который появился в 1873 году  
в «Правописании Юго-Западного отдела 
российского географического товарище-
ства». Напишите этот символ.

Александр Мельников,
президент Клуба  

интеллектуальных игр ДГМА

БЕЗ ГАЛСТУКoff

ВЫЖИВШИЙ – 2,  
ИЛИ КАК МЯСОЕД К ВЕГАНАМ ХОДИЛ

УКРАИНСКИЙ ФОЛК-РОК РАСКРАСИЛ ТУСКЛЫЙ ВЫХОДНОЙ

Первый разговор «без галстукоff» все-таки очень хотелось посвя-
тить еде. Да, в данной рубрике будут обсуждаться в дальнейшем и 
дела сердечные, и проблемы социальные, но ведь не на голодный желу-
док это делать. Давайте перекусим.

В газете «Академия» дан старт новой, экспериментальной, чисто мужской рубрике. Долгие 
годы, пока девочки делились секретами между собой на страницах нашей газеты, периодически 
рассыпая между строк ваниль, мы – парни, терпеливо ждали своего часа. И вот он настал! Теперь 
у нас есть своя рубрика. Теперь у нас есть свой уголок в газете, где мы будем разбрасывать носки, 
оставлять незакрытые тюбики с зубной пастой и не выносить мусор с первой просьбы. Даже не 
пытайтесь здесь командовать, уважаемые девочки, – полочки мы тут не прибьем и обои ваши 
не поклеим. Здесь все будет по-нашему, и да станет эта рубрика для нас еще более священным 
местом, чем его величество гараж! Педаль в пол – и поехали!

В этом году Славянск стал местом ак-
тивного посещения украинскими группами 
и исполнителями. Вряд ли можно вспом-
нить, чтоб у жителей Славянска когда-ли-
бо появлялась возможность выбирать, на 
какой концерт лучше сходить и как про-
вести выходной, потому что выбор всегда  
был невелик.

В минувшее воскресенье, 6 ноября, 
Славянск посетила украинская фолк-
металл-группа «Тінь Сонця». Музыканты 
должны были выступить в Центре куль-
туры и окружающей среды (бывший ДК 

Железнодорожника), но место прове-
дения концерта изменилось буквально  
в последний день на главный корпус 
ДГПУ. Сама я оказалась в числе тех, кто 
приехал к изначально указанному месту, 
а потом спешно ехал обратно.

Минут за 20 до концерта «многочис-
ленность» публики, мягко говоря, шокиро-
вала. Возможно, причина была в отсутствии 
рекламной акции, возможно, людей дезо-
риентировала смена площадки.

Конечно, актовый зал университета 
– не совсем подходящее место для рок-

концерта. Но музыкантов не смутил 
ни этот факт, ни полупустая внача-
ле зрительская часть. В концерт-
ную программу вошли треки из 
нового альбома «Буремний край»  
и уже знакомые «Козаки», «Додому»  
и «Місяцю мій».

В 2015 году состав группы поч-
ти полностью поменялся, поэтому  
в звучании снова появилась скрип-
ка, на которой теперь играет ги-
тарист Антон Которович. Группа 
поразительна своим владением 
музыкальными инструментами: 

вокалист Сергей Василюк не 
только поет и сочиняет тексты, 
но и играет на гитаре, Олег 
Слободян совмещает бандуру 
и гитару. Благодаря присут-
ствию скрипки и национально-
го украинского инструмента 
даже тяжелые песни приобре-
тают плавность и смягчаются.

Те, кто был не очень зна-
ком с творчеством группы, не 
ощутили звуковой перегрузки. 
Уникальный случай, когда пе-
ред сценой отрывается моло-
дежь, трясет головой, танцует 
и прыгает, а на сидениях сзади поколение 
постарше просто наслаждается музыкой 
в спокойствии. Некоторые бы с радостью 
тоже посходили с ума перед сценой. Посту-
кивание ногами, покачивание головой, от-
бивание ритма ладонями на коленях, − все 
это говорило о том, как хочется серьезным 
взрослым расслабиться.

Во время концерта вокалист много 
общался с публикой в паузах, делясь ас-
социациями и мыслями по поводу песен, 
рассказывая их краткую предысторию. Тем 

интереснее было вслушивать-
ся в слова и интерпретировать 
фольклорное содержание  
в современные события.

Ближе к финалу зал под-
хватил то вдохновенное 
настроение, погружающее  
в далекие времена Казачества, 
великих гетманов и князей. 
Концерт завершился испол-
нением песни «Зродились 
ми великої години» и Гимна 
Украины, которые поставили 
многоточие во встрече со сла-
вянской публикой. Буквально 

через 10 минут после завершения концерта 
музыканты вышли к новообретенным по-
клонникам, которые остались их дожидать-
ся. Участники «Тіні Сонця» с охотой давали 
автографы, общались и фотографирова-
лись, никого не оставив без внимания.

Люди покидали концерт с ощущением, 
что стали немного ближе и роднее друг 
другу, ведь все мы живем на одной земле, 
в одной стране, а значит, просто не можем 
быть чужими.

Виктория Повержук

ДЛЯ ГОЛОДНЫХ И НЕ ОЧЕНЬ

Кухня содержит блюда, которые до-
стойны кулинарной книги любого мясо-
еда, но заменить по вкусовым качествам 
животную пищу растительной невозмож-
но и, в целом, – и не нужно. Ведь веганство 
– это гораздо большее, чем банальная 
смена рациона.

Но об этом мы поговорим уже в сле-
дующем номере. Именно в нем вы узнае-
те, почему нам необходимо бить тревогу 
из-за роста объемов производства живот-
новодческой продукции, почему веганы 
могут быть еще более злыми и жестоки-
ми, чем мясоеды, и почему мой сарказм в 
их сторону испарился за один вечер.

Руслан Рюмшин 

Очищенные семечки замочить в воде, просушить 
и перебить с финиками и цедрой в блендере до обра-
зования однородной массы. Сформировать шарики 
диаметром 2–3 см, обвалять в кокосовой стружке.

Нашинковать пекинскую капусту, добавить банку 
кукурузы, половину банки ананасов и маслин и горсть 
очищенных тыквенных семечек (пропорции меняйте 
по своему вкусу).

Для приготовления заправки добавить в подсол-
нечное масло соевый соус по вкусу и взбить это с семе-
нами кунжута и льна.

Конфеты

Салат от веганов

•	 2	стакана	семечек
•	 400	г	фиников
•	 Цедра	1	лимона
•	 Кокосовая	стружка

•	 Пекинская	капуста
•	 Консервированная	кукуруза
•	 Консервированный	ананас
•	 Черные	маслины		
без	косточки

•	 Тыквенные	семечки

Заправка
семена кунжута, семена льна, соевый соус, подсолнечное масло

ЧТО ПОСЛУШАТЬ


