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З метою підвищення ефективності
наукової діяльності в Академії, вдосконалення її організації, пропаганди досягнень науковців, активізації участі
науково-педагогічних
працівників,
студентів, магістрів та аспірантів у
науковій роботі, виявлення обдарованих
студентів, які мають перспективу творчого зростання, в Академії відбудуться
ХIІ Всеукраїнський фестиваль науки й Дні
науки, присвячені 100-річному ювілею Національної академії наук
України та 65-річчю ДДМА.
17 березня – Регіональна конференція Малої академії наук з науковопромислового профілю.
5 квітня – Інформаційний день з програми «Горизонт – 2020».
11–12 квітня – Всеукраїнська науково-технічна конференція «Молода
наука – прогресивні технологічні процеси, технологічне обладнання й оснащення» з міжнародною участю.
14, 21, 28 квітня – Регіональний науковий семінар «Можливості застосування інтелектуальних математичних моделей в конструюванні
й технологіях машинобудування».
16–20 квітня – ХL щорічна науково-технічна конференція науковопедагогічних, інженерно-технічних працівників науково-дослідного сектору, аспірантів, докторантів, магістрів і студентів, за участю представників
підприємств і зацікавлених організацій.
18–19 квітня – ІV Міжнародна науково-практична конференція
«Педагогіка й сучасні аспекти фізичного виховання».
19 квітня – Відкрита конференція ІТ розробників «IT-Connect – 2018».
19–21 квітня – Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні
інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод».
21 квітня – I (обласний) етап Всеукраїнської студентської командної
олімпіади з програмування серед ВНЗ Донецького регіону.
23–26 квітня – ХХI Міжнародна науково-технічна конференція «Досягнення й проблеми розвитку технологій і машин обробки тиском».
26 квітня – Обласна студентська олімпіада з математики, присвячена
100-річному ювілею Національної академії наук України.
28 травня – Міжнародний науково-технічний семінар «Сучасні системи управління верстатним обладнанням».
29–31травня – ХVІ Міжнародна науково-технічна конференція «Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку».
29–31 жовтня – XVIIІ Міжнародна науково-практична конференція
«Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво».
14 листопада – Міжнародна наукова конференція «Сучасна освіта –
доступність, якість, визнання».
12 грудня – Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю
«Нейромережеві технології та їх застосування».
26–28 грудня – VІ Міжнародний конкурс магістерських дипломних
проектів, дипломних робіт і магістерських дисертацій студентів вищих
навчальних закладів за спеціальністю «Прикладна механіка» (напрям
підготовки «Зварювання»).
Результати наукових робіт будуть надруковані у фахових збірниках
наукових праць: «Обработка материалов давлением», «Вісник ДДМА»,
«Научный вестник ДГМА», «Надійність інструменту та оптимізація
технологічних систем».
РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ І ГАЗЕТА «АКАДЕМІЯ»

ВІТАЮТЬ
доцента кафедри ОМТ

Алієву Лейлу Іграмотдинівну
із захистом дисертації на здобуття
наукового ступеня доктора технічних
наук, який відбувся 28 березня у ДДМА.
Тема дисертації: «Розвиток наукових
основ і розробка ресурсозберігаючих
процесів об’ємного формоутворення
на основі способів комбінованого
деформування».

доцента кафедри МПФ

Корчак Олену Сергіївну
із захистом дисертації на здобуття
наукового ступеня доктора технічних
наук, який відбувся 29 березня у ДДМА.
Тема дисертації: «Розвиток наукових
основ проектування гідравлічних
процесів насосно-акумуляторним
приводом та індивідуальним
сервоприводом».

ДДМА оголошує конкурс на заміщення вакантних посад деканів
(4 вакансії) таких факультетів:
 факультету економіки та менеджменту,
 факультету автоматизації машинобудування та інформаційних технологій,
 факультету інтегрованих технологій i обладнання,
 машинобудівного факультету.
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.

Бесплатно
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У ДДМА ПОЧАЛА РОБОТУ
СТАРТАП-ШКОЛА SIKORSKY CHALLENGE

У Донбаській державній
машинобудівній академії
відкрилася стартап-школа Sikorsky Challenge у
рамках проекту «МОДЕЛЬ
СТАРТАПІВ
"СІКОРСЬКІ
ЧЕЛЕНДЖ"
ОБ’ЄДНУЄ
ДОНБАС», який фінансово
та
організаційно
підтриманий Проектом
«Зміцнення громадської
довіри», що фінансується
Агентством
США
з міжнародного розвитку
(USAID).
На відкриття стартап-школи
Sikorsky Challenge, яке відбулося
14 березня, прийшли представники підприємств, міської та обласної
адміністрацій, студенти, науковці,
викладачі.
З привітальним словом виступив ректор Академії професор
Віктор Ковальов, який зазначив,
що в цьому році ДДМА святкує
65-річний ювілей і відкриття стартап-школи саме в нашому виші
є
результатом
багаторічного
наукового
розвитку.
Багато
років Академія була територією
творчості, наші науковці, викладачі
й студенти мають дуже високий науковий потенціал. Це підтверджено
18-м місцем у Патентній діяльності
серед ВНЗ України і 28-м місцем се-

ред усіх організацій нашої країни.
Презентувала
проект
Інна
Малюкова, директор Інституту
післядипломної
освіти
НТУУ
«КПІ ім. Ігоря Сікорського», директор стартап-школи Sikorsky
Challenge, канд. техн. наук. Стартап – це пошук бізнес-моделі
для інноваційної ідеї, яка в майбутньому може стати бізнесом
і принести прибуток. У стартапшколі навчають інноваційному
підприємництву та створюють
середовище, у якому креативна молодь отримує умови для
втілення своїх ідей у стартаппроекти і можливість залучення
інвестицій для їх розвитку.
Інна Малюкова зазначила, що
програма розрахована на шість
місяців. За результатами навчання три кращі проекти будуть

відібрані для участі
у фестивалі проектів,
який
відбудеться
в Києві. На цьому
фестивалі
будуть
присутні
багато
інвесторів. Інна Малюкова має надію,
що ці проекти отримають фінансування
й будуть відкриті
стартап-компанії. Як
приклад
успішної
роботи
Sikorsky
Challenge, вона навела вихід
київських стартаперів на ринок
України і на міжнародні ринки
Азербайджана, Індії та Китаю.

Ігор Пеєр, міжнародний тренер, співзасновник інноваційної
системи
Sikorsky
Challenge,
директор компанії Be Next IT
(Ізраїль), підкреслив, що їх задача,

як комерційної організації, знайти
якнайбільше цікавих проектів, які
можна вивести на ринок. Він зауважив, що Україна дуже цікавить
міжнародних інвесторів. За даними американської компанії, яка
дослідила інноваційні розробки
РСРС, 70 % інновацій колишнього
Союзу припадає саме на Україну.
В інтерв’ю Ігор Пеєр прокоментував ситуацію на Донбасі, він зазначив, що війна не перешкода,
а, навпаки, ресурс – вихід із зони
комфорту і є тим поштовхом для
створення чогось нового. Ізраїль
знаходиться поза зоною комфорту
вже 60 років, тому ця країна має такий успіх у стартап-бізнесі.
Навчання у стартап-школі
ДДМА Sikorsky Challenge почалося триденним тренінгом «Основи
інноваційного підприємництва.
Практика запуску стартапа».
Наразі триває набір у другу
групу навчання у стартап-школі.
Запрошуємо до участі авторів
цікавих ідей і стартап-команди, а
також аспірантів, студентів, учнів
старших класів, підприємців, які
мають технологічні ідеї для запуску інноваційного стартапу, та
інших креативних людей, здатних
виконувати різні ролі в стартапкоманді.
Вікторія Лебединська

ЯК ЗРОБИТИ ПЕРШІ КРОКИ В БІЗНЕСІ
Як відомо, теорія
завжди ґрунтується на
практиці. Тому 20 березня учасники стартапшколи Sikorsky Challenge
брали участь в екскурсії
на завод автогенного
обладнання «ДОНМЕТ».
Її метою стало поглиблення
знань
у
менеджменті сучасних
підприємств. А запросив
на екскурсію успішний
підприємець, директор
заводу «ДОНМЕТ» Володимир Сергієнко, який напередодні

65 лет

ДГМА

ВЕХИ

иоии

відвідав стартап-школу в ДДМА
і запропонував учасникам ознай-

омитися зі школою
реального бізнесу.
Учасники стартап-школи оглянули
підприємство.
Причому
ознайомилися з усіма
цехами – від етапу
отримання заготовок до комплектації
готової продукції.
Познайомилися
з контролем якості
продукції. Побували
у відділах, де народжуються кресленики нової апара-

тури й розроблюються процеси
її виготовлення із заданими параметрами якості.
Інтересна й досить тривала бесіда пройшла в залі для
конференцій підприємства. Володимир Сергієнко розповів про
свої перші кроки в бізнесі, про
те, як початківцю сформулювати мету свого підприємства, чим
стартап відрізняється від бізнесу
й багато іншого. Він запропонував
стартапівцям відвідувати його канал в YouTube, де надається корисна інформація для початківців.
Вячеслав Медведєв

С каждым днем приближается замечательный праздник – в этом учебном году
ДГМА отметит свой 65-летний юбилей. В преддверии этого праздника в нашей газете мы
продолжаем рассказывать о развитии нашего вуза. Направление обработки металлов
давлением (ОМД) у нас одно из ведущих, поэтому в этом номере мы расскажем про его становление. Начало цикла публикаций вы можете прочесть в газетах № 3 (331) и № 4 (332).

«МЫ КУЗНЕЦЫ, И ДУХ НАШ МОЛОД…»

История КИИ–
ДГМА – это история жизни сотен
тысяч людей: организаторов вуза,
преподавателей,
ученых,
сотрудников, студентов,
выпускников. Такими людьми, которые внесли значительный вклад
Николай Золотухин
в историю ДГМА,
являются Николай Михайлович Золотухин,
Владимир Георгиевич Капорович, Лев Николаевич Соколов, Александр Федорович Тарасов,
Лев Леонидович Роганов, Виктор Федорович
Потапкин, Александр Владимирович Сатонин
и Играмотдин Серажутдинович Алиев.
Николай Михайлович Золотухин с 1960 г.

был
заведующим
кафедрой и внес
значительный вклад
в развитие теории
и технологии ОМД,
разработав теорию
нагрева
металла
перед ковкой и штамповкой. В это время
свою научную деятельность на кафедре
вел Капорович Владимир Георгиевич и соз- Владимир Капорович
дал принципиально
новый процесс обкатки трубчатых заготовок.
С именем Льва Николаевича Соколова
связано становление и развитие научной
школы ДГМА в области обработки давлением, внесшей существенный вклад в развитие
теории, технологии и оборудования кузнеч-

но-штамповочного
производства. Лев
Николаевич открыл
на кафедре научное
направление,
связанное с изучением
процессов горячей
пластической
деформации. За 12 лет
работы Л. Н. Соколова в должности
ректора в институте
Лев Соколов
значительно
повысились научный
и методический уровень учебного процесса
и эффективность научно-исследовательских
работ. Кафедра ОМД превратилась в крупный
центр по развитию обработки металлов давлением в самых разных направлениях ОМД,
(Продолжение на с. 4)
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Гран-При на I Областном фестивале
детских и молодежных СМИ. 2002 г.

Золотая медаль на ІІ Всеукраинском
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”
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В НАУКЕ НЕТ ПОБЕЖДЕННЫХ!
17 марта в ДГМА состоялась
ХХI региональная конференция
Малой академии наук по научно-

промышленному профилю. В ней
приняли участие более 125 школьников из девяти городов Донецкой
области. Дети, которые не смогли
лично присутствовать на конференции, представили свои работы
по видеосвязи.
Конференцию открыл руководитель отделения МАН по научнопромышленному профилю, заведующий кафедрой ТМ, профессор,
д-р техн. наук Сергей Ковалевский:
«За 21 год работы МАН через лаборатории, кафедры, кружки и студии прошло более 2,5 тысяч юных
ученых. Многие из них уже стали
дипломированными
инженерами, специалистами, магистрами,
кандидатами наук, а некоторые
стали докторами наук, которые
уже сегодня заведуют кафедрами.
В городе Краматорск инженерное образование действительно
имеет большой вес, однако уже
сегодня мы работаем не только по
инженерному направлению, но и
по гуманитарному. Ведь хороший
инженер должен иметь и гуманитарную жилку». В беседе Сергей
Ковалевский рассказал несколько
приятных новостей для юных ученых. Две недели назад областная
общественность одобрила создание в нашем городе юношеского
технопарка, который также будет
создан и в 10 городах области. Сам

же технопарк представляет собой
три направления. Первое – это
научные студии, в которых будут
рождаться идеи и
прорабатываться
план их внедрения.
Второе – это Smartплатформа, где эти
идеи приобретут
визуальную форму, а третье – это
уже представление

три лучших проекта будут отобраны для участия в фестивале проектов, который состоится в Киеве.
На этом фестивале проекты будут
представлены инвесторам. Задача
программы «СІКОРСЬКІ ЧЕЛЕНДЖ»
– найти как можно больше интересных проектов, которые можно
вывести на рынок.
Работа конференции продолжилась на секциях. Первым
делом удалось заглянуть в секцию

результатов научных работ в экспоцентрах. НКМЗ уже дал согласие
использовать помещения ДКиТ
НКМЗ для постоянно действующего экспоцентра.
Пожелал успеха и творческого
вдохновения юным ученым проректор по научной работе, управлению развитием и международным связям ДГМА, д-р хим. наук
профессор Михаил Турчанин. Он
отметил, что очень радует, что в сегодняшнее неспокойное время интерес к науке и творчеству не только не угасает, но и активно растет,
и хочется верить, что эта тенденция будет продолжаться и далее.
Также проректор рассказал о стартап-школе «СІКОРСЬКІ ЧЕЛЕНДЖ»,
которая создана на базе нашей
Академии. Программа «СІКОРСЬКІ
ЧЕЛЕНДЖ» рассчитана на шесть
месяцев. По результатам обучения

«Электромеханические системы
автоматизации», на которой было
заслушано более
20 работ. Самым
юным
ученым
на этой секции
оказался третьеклассник Назар
из Белокузьминовской школы.
Участница этой
же секции Марина Чумакова
(ООШ № 22, 10-А) поделилась
достижениями
своей работы
в МАН: «Цель
моего
доклада – доказать
полезность
электромагнитов на примере,
который
по-

казан в моей работе. На данный
момент я уже смогла собрать схемы, которые раньше мне казались
невозможными, а в дальнейшем я
планирую собрать аппарат, который будет работать на принципе
электромагнетизма».
Участник секции «Машиностроение» Дмитрий Медик,
ООШ № 1, г. Славянск: «Тема моей
работы – «Современное кузнечное дело», практическая часть
– эксперимент
и исследование
процесса ковки
валов с использованием
осадочных
колец.
Эта тема, на мой взгляд, достаточно
актуальная в наше время, и в будущем я, по возможности, продолжу
исследование этого вопроса».
Дмитрий Митчик, ООШ № 1,
г. Славянск: «Тема моей работы –
«Исследование
влияния величины
смещения режущего
инструмента на
геометрию зубчатого колеса».
Я затронул немаловажную тему
–
увеличение
надежности
и
долговечности зубчатых передач,
что в будущем может помочь Украине как в экономическом, так и в
техническом плане. Я исследовал
значение смещений и построил
несколько графиков, что помогло
мне продвинуться в работе. Это достаточно перспективная тема, поэтому я собираюсь и дальше продолжать работать над ней».
Юные ученые на секции математики также поделились своими впечатлениями. Александра
Задорожная, Андреевская ООШ,

8-й класс: «При
исследовании
темы «Неравенства, что содержат
переменную под
знаком модуля»
я узнала историю
возникновения
неравенств и множество способов

их решения».
Виолетта
Андрусишина,
Андреевская ООШ, 10-й класс:
«Тема моей работы – «Способы
использования
комбинаторики».
Комбинаторика –
это наука, которая
изучает размещение, комбинации
и перестановки.
Эта тема очень
интересная, и в ней осталось еще
много того, что я пока не изучила».
Секция «Компьютерные науки
и интеллектуальные системы» удивила своими талантами. Артем
Артеменко, ООШ № 8: «Вот уже
второй год подряд я занимаюсь разработкой комплекса
для автоматического прохождения лабиринта роботом на
платформе All
Code Formula. В
этом году увеличился лабиринт, а с увеличением лабиринта усложняется и программный код, который управляет
самим роботом».
Одни из самых загадочных и
занимательных работ оказались у
участников секции «Физика и астрономия». Владислав Недоступ,
ООШ № 3: «Я представляю тему
«Белые карлики». На исследование
этой темы меня вдохновила одна

из летних ночей.
«Белые карлики» – достаточно
актуальная
тема,
которая
развивается
параллельно с
технологиями
исследования,
позволяющими
углубляться всё дальше в космос.
Мне удалось провести расчеты
плотности и ускорения свободного
падения на конкретной звезде, что
поможет мне в моих дальнейших
исследованиях. Уверенно могу
сказать, что судьба Солнца – стать
белым карликом».
Илона Штарк, ООШ № 3: «Изучение нестационарных явлений
на Луне» – тема, над которой я сейчас работаю.
Луна – один
из наиболее
изученных
ближайших
«соседей» нашей планеты
и то небесное
явление, что
чаще всего мы
наблюдаем в
ночном небе. Я исследовала необычные явления, что были зафиксированы на Луне – это туманные
явления, пятна, газовые выбросы и
относительно недавно зарегистрированные (в 2009 году) тоннели,
в которых даже могут жить люди.
А в будущем я планирую изучать
других «соседей» Земли».
Множество удивительных работ были представлены и на других секциях. С каждым годом наши
юные ученые поражают своими
работами умы профессоров Академии, и поэтому мы надеемся, что их
жажда знаний не угаснет и они будут продолжать и дальше удивлять
нас своими достижениями.
Любовь Трифонова

ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ РОБІТ ЧЛЕНІВ МАН У 2017–2018 Н.Р.
Секція менеджменту
й економіки
Керівник секції – д-р техн. наук,
професор Євген Мироненко
І місце – Микита Єфимов,
ОШ № 22, 11-А, науковий керівник
– Клімік І.В., тема «PR-діяльність
в Україні».
ІІ місце – Марія Лисак,
ОШ № 3, 11-Б, науковий керівник –
Клімік І.В., тема «Сучасне безробіття
в Україні»; Тетяна Капля, НВК
«ЗОШ І-ІІІ ступенів» (м. Покровськ),
науковий керівник – Машарова Т.В., тема «Визначення шляхів
енергозбереження у навчальному
закладі».
Секція фізики й астрономії
Керівник секції – д-р фіз.-мат.
наук, професор Віктор Тулупенко
І місце – Марк Межерицький,
ОШ № 9, 11-й кл. (м. Торецьк), науковий керівник – Клійно Є.О., тема
«Зависимость теплового потока
от удельного сопротивления токонепроводящего материала».
ІІ місце – Владислав Недоступ,
ОШ № 3, 11-А, науковий керівник
– Беззадікова Л.Д., тема «Білий
карлик»; Микита Іценко, ОШ № 13
(м. Торецьк), науковий керівник
– Гринкевич Т.Ю., тема «Шум як забруднювач навколишнього середовища».
ІІІ місце – Ксенія Раєвська,
Новодмитрівський
НВК
(м.
Костянтинівка),
науковий
керівник – Семененко М.О., тема
«Ентропія та її застосування до сучасних процесів».
Секція обладнання
й технологій зварювального
виробництва
Керівник секції – д-р техн. наук,
професор Наталія Макаренко
І місце – Андрій Халюта, Маш.
кол., 3-й курс, науковий керівник –
Безродний В.П., тема «Зварювання
пластикових труб».

ІІ місце – Владислав Коробов, Маш. кол., 3-й курс, науковий
керівник – Безродний В.П., тема
«Технологія
гідроабразивного
різання»;
Дмитро
Журавель,
Маш. кол., 3-й курс, науковий
керівник – Безродний В.П., тема
«Гідроабразивне різання станком».
Секція правознавства
Керівник секції – канд. економ.
наук Михайло Мілявський
І місце – Святослав Візіров,
ЗОШ № 6 – ДНЗ, 10-Б, науковий
керівник – Матюха В. М., тема
«Питання патентування в різних
країнах світу».
ІІ місце – Ангеліна Аракелова, ЗОШ № 6 – ДНЗ, 10-Б, науковий
керівник – Матюха В. М., тема «Авторське право в Україні».
ІІІ місце – Юлія Кукуюк,
Новодмитрівський
НВК
(м.
Костянтинівка),
науковий
керівник – Борисевич Н.М., тема
«Проблеми дотримання прав
ув’язнених в Україні згідно з вимогами стандартів міжнародного
права».
Секція електромеханічних
систем автоматизації
Керівник секції – д-р техн. наук,
доцент Володимир Лебідь
І місце – Максим Хорунжий,
ОШ № 16, науковий керівник –
Лук'яненко А.Н., тема «Розумний
сад»; Еліна Хілько, ОШ № 26, 10-А,
науковий керівник – Хілько І.А.,
тема «Значення екологічного
моніторингу для антропогенної
діяльності».
ІІ місце – Андрій Редченко,
ОШ № 26, 8-А, науковий керівник
– Хілько І.А., тема «Шляхи удосконалення вирощування рослин з використанням електричної енергії»;
Марина Чумакова, ОШ № 22, 10-А,
науковий керівник – Герасименко О.В., тема «Проблеми передачі
електроенергії на постійному

струмі»;
Владислав
Шульга,
ОШ № 22, 8-А, науковий керівник
– Єрьоміна Т.А., тема «Електроенергетика як основа діяльності
людини».
ІІІ місце – Данило Форемний,
ОШ № 22, 11-В, науковий керівник
– Белоброва Н.Ф., тема «Сенсори
и датчики в робототехніці»; Дмитро
Міленко, ОШ № 35, 10-Б, науковий
керівник – Квасенко М.М., тема
«Маніпулятори в житті людини»;
Юрій Мясоєдов, ОШ № 31,
11 кл., науковий керівник – Кривошеєв Д.В., тема «Електромобілі»;
Олег Хижняк, ОШ № 22,
8-А,
тема
«Бойові
роботи»;
Георгій
Перепелиця,
ОШ № 22, 8-А, тема «Роботирозвідники»; Володимир Алдохин,
ОШ № 22, науковий керівник –
Зуб О.І., тема «Електромагнітне
поле».
Секція хімії та екології
Керівник секції – канд. хім.
наук, професор Анатолій Авдєєнко
І місце – Євген Колмичек,
ОШ № 2 (м. Покровськ), науковий
керівник – Юрченко Т.С., тема
«Якість питної води, яку споживають жителі міста Покровськ».
ІІ місце – Єлизавета Мурзенко,
НВК ЗОШ – ліцей (м. Добропілля),
науковий керівник – Молодняк О.О., тема «Шампуні: хімія
та біологія в одному флаконі».
ІІІ місце – Єлизавета Вискребець, ОШ № 9 (м. Покровськ), науковий керівник – Трубчаніна О.М.,
тема «Кислотність СOCA-COLA
та її порівняння з вітчизняними
аналогами».
Секція машинобудівна
Керівник секції – д-р техн. наук,
професор Сергій Ковалевський
І місце – Дмитро Митчік,
ОШ № 1, 8-й кл. (м. Слов’янськ), науковий керівник – Чоста Н.В., тема

«Дослідження впливу величини
зміщення ріжучого інструменту
на геометрію зубчастого колеса».
ІІ місце – Дар’я Ткаченко,
ОШ № 3, 10-й кл. (м. Краматорськ),
наукові керівники – Куліш Н.Ю.,
Мельник М.С., тема «Будова та
принцип дії вітроенергетичної
установки»;
Катерина
Шевчук, ОШ № 3, 10-й кл. (м. Краматорськ), наукові керівники –
Куліш Н.Ю., Мельник М.С., тема
«Нові інформаційні технології на
лабораторних заняттях з фізики
з використанням робототехніки».
ІІІ місце – Дмитро Медік,
ОШ №1, 11-й кл. (м. Слов’янськ),
науковий керівник – Пиц Я.Є.,
тема «Сучасна ковальна справа»;
Едуард Ергерд, ОШ № 1, 11-й кл.
(м. Слов’янськ), науковий керівник
– Абхари П.Б., тема «Дослідження
штампування у закритих штампах»;
Мирон Сіробаба, ОШ № 12, 11-й кл.
(м. Слов’янськ), науковий керівник
– Петренко Г.Ю., тема «Дослідження
фізичних властивостей води».
Секція української філології
Керівник секції – канд. філолог.
наук Євген Коротенко
І місце – Марія Салабай, НВК
ЗОШ № 4, 11-й кл. (м. Добропілля),
науковий керівник – Кулініч
О.Б., тема «Проблема екології
української мови в сучасному
підлітковому середовищі».
ІІ місце – Юлія Щербина, Покровський НВК, 11-й кл. (м. Бахмут),
науковий керівник – Подоляк В.М.,
тема «Гроші як типологічний мотив у творчості Оноре де Бальзака
та Івана Карпенка-Карого (повість
«Гобсек», комедії «Сто тісяч» і
«Хазяїн»)»; Євгенія Науменко, ОШ №
9, 11-й кл. (м. Покровськ), науковий
керівник – Кіра Г.Б., тема «Лексикосемантичний аналіз молодіжного
сленгу».
ІІІ місце – Дарина Штурхецька, ліцей «Надія» (м. Покровськ),
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науковий керівник – Лихацька Л.О.,
тема «Місце Гердана серед інших
видів українського прикладного
мистецтва»; Анастасія Новочадова,
НВК «ЗОШ І-ІІІ № 4» (м. Добропілля),
науковий керівник – Кулініч О.Б.,
тема «Образ Діви Марії в поетичній
спадщині Івана Величковського»;
Дар’я
Хайрулліна, ЗОШ І-ІІІ
ступенів
«Художньо-естетична
гімназія» ВЦА (м. Торецьк), науковий керівник – Бугакова С. В., тема
«Маки червоні – маки пам’яті».
Секція комп’ютерних наук
та інтелектуальних систем
Керівник секції – д-р техн. наук,
професор Олександр Тарасов
І місце – Микита Малиновський, ОШ № 2, 10-й кл., науковий
керівник – Сущенко Д.Г., тема «Система контролю обігріву, вентилювання та поливу».
ІІ місце – Андрій Касьянюк,
ОШ № 12, 11-А, наукові керівники
– Міхеєнко Д.Ю., Чемерис С.В., тема
«Розробка математичної моделі до
створення програмних засобів для
автоматизованого розрахунку процесу волочіння дроту».
ІІІ місце – Юлія Мичик,
ОШ № 6 (м. Торецьк), науковий
керівник – Шмаль С.А., тема «Експертна система розпізнавання
добрив».
Секція краєзнавства,
етнографії, історії, геології
Керівник секції – канд. істор.
наук, доцент Сергій Алексєєв
І місце – Владислав Доценко,
гімназія «Інтелект» (м. Дружківка),
науковий керівник – Прус І.М., тема
«Релігійні тенденції мешканців
середньої
течії
Сіверського
Дінця VIII-XIV століть на прикладі
археологічного комплексу «Царине» (Маяцьке)».
ІІ місце – Андрій Дегтярьов, ОШ № 21 (м. Торецьк),
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науковий керівник – Савіна В.В.,
тема «Від утворення до руйнації.
Спогади односельців про церкву
та її прихожан».
ІІІ місце – Єгор Кручинін,
ОШ № 3, 8-й кл., науковий керівник
– Овсянникова Н.Б., тема «Історія
загубленої
Свято-Покровської
церкви
селища
Біленьке
(м. Краматорськ)»; Юлія Ємченко,
Світлодарський НВК (м. Бахмут),
науковий керівник – Кременчугська Т.С., тема «Порівняльний аналіз
елементів погоди зимового сезону
у м. Світлодарськ»; Наталья Безсонова, ліцей «Надія» (м. Покровськ),
науковий керівник – Михайлюк В.Є., тема «Проблема відносин
футболу й політики: сучасний
аспект».
Секція математики
Керівник секції – з д-р педагог.
наук, професор Катерина Власенко
І місце – Альона Міхальченкова, ОШ № 6, 11-А (м. Торецьк),
науковий керівник – Маєвська Л.І., тема «Деякі чисельні методи
розв’язування нелінійних рівнянь».
ІІ місце – Олександра Задорожня, Андріївська ЗОШ І-ІІІ ступеня, 9-й кл., науковий керівник
– Рябошапка Л.В., тема «Нерівності,
що містять змінну під знаком модуля»; В. Саган, Лиманський ліцей,
9-А (м. Лиман).
ІІІ місце – Даніїл Петрушенко,
ОШ № 6, 10-й кл. (м. Торецьк), науковий керівник – Стегнієнко М.І.,
тема «Калькулятор дробу»; Даніїл
Махов, ОШ № 6, 8-А (м. Торецьк),
науковий керівник – Зоріна Н.Б.,
тема «Основи математичної логіки
та комбінаторики у вимірі 3D»;
Артем Воєводін, ОШ № 6, 10 кл.
(м. Торецьк), науковий керівник –
Браженко Н.В., тема «Логарифмічна
спіраль – математична модель оптимальних явищ у природі».

ВІТАЄМО З ЮВІЛЄЄМ!
Шановна Жанно Іванівно!
Прийміть
найщиріші
привітання з Вашим ювілеєм і побажання міцного здоров’я, особистого щастя, незламного оптимізму,
радості,
благополуччя,
невичерпних сил, натхнення, усіляких
гараздів, плідної творчої праці,
миру та злагоди!
Уже багато років в Академії
цінують
притаманні
Вам
людяність, доброту, духовність,
справедливість,
компетентність
та відданість справі. Ви прекрасна людина, бібліотекар і керівник.
У 1961 році колектив бібліотеки
тоді ще КІІ поповнився випускни-

цею Харківського бібліотечного
інституту – Жанною Іванівною Коробкою. А через декілька років
Ви вже керували найбільшим
підрозділом бібліотеки – відділом
обслуговування, що складався
з трьох секторів: читальний зал,
абонемент, книгосховище; потім
обіймали посаду заступника директора бібліотеки. І вже 35 років
очолюєте бібліотеку КІІ–ДДМА. За ці
роки завдяки Вам наша бібліотека
розбудувалась із 200 книг до
найбільшої бібліотеки регіону, яка
йде в ногу із сучасністю. Поєднання
вимогливості й розуміння, уміння
слухати й почути знайшло відгук

і щиру повагу в колективі Академії.
Дякуємо Вам, що майже
60 років свого життя Ви присвятили злету бібліотеки, а з нею
і нашого вишу, тим самим виховуючи кваліфікованих спеціалістів –
майбутнього нашої країни.
Хай невичерпним буде джерело Вашої працелюбності й доброти.
Світлої Вам долі, щедрих творчих
ужинків на життєвій ниві, успіхів
у всіх починаннях.
Хай у Вашій оселі завжди буде
тепло й затишно, панують мир,
любов та добробут!
Ректорат, профком,
медіа-група «Академія»

ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ЗА ПРОГРАМОЮ «ГОРИЗОНТ-2020»
5 квітня в Музеї ДДМА
відбувся
Інформаційний
день програми «Горизонт-2020». Захід відкрив
проректор із наукової
роботи, управління розвитком та міжнародних
зв’язків ДДМА професор
Михайло Турчанін.
Програма
«Горизонт-2020» є найбільшою
програмою досліджень та
інновацій в ЄС, за якою на
сім років (2014–2020 рр.)
виділено майже 80 мільярдів євро
на наукові розробки. Україна долучилася до програми у 2015 році,
коли була підписана угода з ЄС. За
ці роки українські вчені вже отримали фінансування на свої проекти
на суму 22 мільйони євро.
У рамках заходу розглянули тему «Гранти Європейської
Ради досліджень – індивідуальні
програми підтримки наукових
досліджень». Про це розповіла Ва-

університету
«КиєвоМогилянська Академія».
К е р і в н и к
національного контактного пункту Національного
технічного університету
України
«Київський
політехнічний
інститут
імені Ігоря Сікорського»

лентина Андрущенко, керівник
національного контактного пункту Державного фонду фундаментальних досліджень. Вона детально зупинилася на видах грантових
конкурсів програми, вимогах та
нюансах подання наукових робіт.
Про актуальні конкурси та
специфіку тематичного напряму
«Безпечні суспільства» програми
«Горизонт-2020» доповіла Надія
Ткачук, керівник національного
контактного пункту Національного

Сергій Шукаєв розповів про конкурси програми «Горизонт-2020»
за напрямом «Інформаційні та
комунікаційні технології». Він за-

украинский флаг», что, конечно,
привело террористов в ужас. Это
чувствовалось и в комментариях,
написанных к опроснику. Например: «Странный опросник» или
«…опрос конченный, как по мне,
только совсем глупое существо его
создало».
Второй по популярности был
ответ: «Арестовать предателей
и начать наступление» – 24,9 %,
а третий по популярности: «Уйти
в партизаны» – 12,9 %. Мы проследили динамику изменения доли
выбранных ответов в течение двух
дней. Конечно, за два дня боты
постарались исправить результаты за счет набрасывания голосов
в другие пункты, но положение
так и осталось безнадежным. Доля

граждан, выбравших первый ответ,
снизилась только до 49,9 %.
Остальные ответы набрали
незначительное количество голосов: «Бежать в Россию» – 3,5 %,
«Надо упредить миротворцев» –
2 %, «Первым записаться в концлагерь» – 1,2 %, «Застрелиться» –
1,8 %, «Написать донос на родственников в СБУ» – 1,8 %. И хотя
о репрезентативности статистической выборки говорить не приходится (проголосовавших было
менее 500 человек), но тенденция
очень явно прослеживается. Люди
за линией фронта устали от «русского мира».
Второй опросник, найденный
нами в социальной сети донецкой
группы, был меньшим по объему.

значив, що робоча програма за
напрямом ІКТ включає тематичні
розділи, сере яких Інтернет наступного покоління, технології 5G,
великі дані та хмарні технології,
кібербезпека,
оцифрування
європейської промисловості.
Сергій
Шукаєв
зазначив,
що серед країн СНД та Балтії за
кількістю поданих грантових наукових проектів за програмою
«Горизонт-2020» Україна посідає
четверте місце. У порівнянні
з Естонією, яка займає першу сходинку з показником 295 проекти,
Україна має показник 90. На зараз
успішним є кожен 10-й з поданих українських проектів. Через
те, що українські вчені подають
дуже мало проектів на грантові
програми, вони втрачають змогу
фінансування своїх досліджень.
Тим паче що в цьому році в Україні
найменше фінансування наукової
сфери, ніж попередні роки.
Вікторія Лебединська

Предлагалось ответить на вопрос:
«Лучше всего жилось…» – и предлагалось четыре ответа. Ответ
«Когда была Украина» выбрали
65 %, «ДНР» – 3 %, «СССР» – 20 %,
«Качество жизни от власти не зависит» – 12 %. В опросе приняли
участие 577 человек.
Какой же напрашивается вывод? Там, по разным причинам,
осталось немало патриотов Украины. А равнодушные люди уже
«переболели» болезнью под названием «русский мир», приобрели иммунитет и сейчас воспринимают все то, что они натворили,
по-другому. Общество за линией
фронта выздоравливает и ждет
окончания оккупации.
Вячеслав Медведев

ДИСКУСІЙНА ТРИБУНА

ДВА ПРАПОРА НА ЩОГЛІ
На державних установах
у свята поряд із жовто-блакитним
прапором може з’явитися і червоно-чорний. Про це до Верховної
ради десятьма депутатами подано
Законопроект № 8207 від 28.03.18.
З а к о н о п р о е к т о м
пропонується встановити червоно-чорний прапор національновизвольної боротьби українського
народу прапором Національної
Гідності.
Законопроект
передбачає,
що прапор Національної Гідності
встановлюватиметься на будівлях
центральних і місцевих державних органів України та органів
місцевого самоврядування 22 січня
(день Соборності України), 20 лютого (день Героїв Небесної Сотні),
14 березня (День українського
добровольця), а також 21 травня
(День пам'яті жертв політичних
репресій), 23 травня (День Героїв),
28 червня (День Конституції
України),
24
серпня
(День
відновлення
Незалежності

України), 14 жовтня (День створення Української Повстанської
Армії) та 6 грудня (День Збройних
Сил України).
Окрім
того,
відповідно
до проекту закону, місцеві
ради можуть затверджувати
перелік додаткових днів, у які
встановлюється або піднімається
прапор Національної Гідності.
Наприклад, у Краматорську додатковими днями можуть стати
17 квітня (День вільних людей), коли
в окупованому бойовиками РФ
місті патріоти України вийшли на
площу біля «Літака» і виразили свій
протест окупантам, а також 5 липня – у День визволення міста від
окупації.
У різних соціальних сітках
це питання викликало великий
спектр думок. Противники перш
за все опонували тим, що у державі
не може бути двох прапорів,
але вони не усвідомили те,
що у законопроекті йдеться не
про другий Державний прапор,

а про те, що поряд з Державним жовто-блакитним прапором
пропонується затвердити прапор Національної Гідності, під
яким протягом багатьох століть
здійснювалася
національновизвольна боротьба українського
народу. Хтось вважає, що це не
на часі і зараз потрібно займатись
тільки холодильником. А ще є думка, що не можна «дратувати гусок»
і як це сприйме Росія та деякі інші
країни.
Чому саме зараз, через
чверть століття, з’явилася така
пропозиція? Як відомо, раніше, ми
позиціонували себе як позаблокову країну, у якої немає ворогів,
тому не потрібна армія і сучасне

E-mail: gazeta@dgma.donetsk.ua

озброєння. До чого це призвело, ми спостерігаємо протягом
чотирьох років. Червоно-чорний прапор на зараз вже не
сприймається негативно навіть
у східних областях України. Поряд із Державним прапором, він
став тим прапором, під яким наші
воїни ідуть у бій з російськими окупантами. Він сприймається як символ доблесті й честі тих, хто став на
боротьбу з російським агресором.
Він майорить на святкових мітингах
та віче. Тому у великого прошарку
населення проти зазначеного законопроекту упереджень немає.
Питання,
як
виявилося, дискусійне, і наразі думки
представників різних верств населення різняться. Пропонуємо і вам
обговорити цей законопроект і викласти свої думки. Ми відкриваємо
на ФБ у Медіа-групі «Академія»
тему для обговорення.
Вячеслав Медведєв

Сайты: http://www.dgma.donetsk.ua/publish/np/,

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ І ГАЗЕТА «АКАДЕМІЯ»
СЕРДЕЧНО ВІТАЮТЬ ЮВІЛЯРІВ БЕРЕЗНЯ
Ісаєву Людмилу Василівну,
прибиральницю корпусу № 2,
Кравченка Валерія Івановича,
доцента кафедри КІТ,
Коробку Жанну Іванівну,

завідуючу бібліотекою,

Ларченко Тетяну Володимирівну,
чергову гуртожитку № 1,
Тітаренка Володимира Вікторовича,
сторожа корпусу № 3–4.

СПОРТ

«КОМУ ЖИВЕТСЯ ВЕСЕЛО, ВОЛЬГОТНО НА…»
То ли жить за линией фронта стала совсем невмоготу, то ли
новое информационное подразделение, прибывшее из России
в Донецк, решило ознакомиться с положением дел в ОРДЛО,
но на ряде сайтов появились материалы двух опросников о жизни
в псевдореспубликах. Найдя один
первоисточник, мы убедились
в том, что это действительно опубликовано на одном из сайтов,
приближенном к руководству так
называемой «ДНР».
Ответы на простенький вопрос: «Что надо делать при начале миротворческой операции на
Донбассе?» были весьма занятными. Из восьми вариантов ответов
52 % жителей выбрали – «Вывесить
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НАШ СПОРТСМЕН УСТАНОВИВ
НОВИЙ РЕКОРД УКРАЇНИ!
Наш пауерліфтер, майстер
спорту міжнародного класу Костянтин Мусієнко (студент групи ЕП-14-1) 22–28 лютого взяв
участь у чемпіонаті України
з пауерліфтингу серед чоловіків.
За
результатами
змагань,

«юніор», – ділиться враженнями
Костянтин. – Але вже в цьому
році буду захищати честь країни
в дорослій збірній!»
Нагадаємо, що на початку
лютого Костянтин на чемпіонаті
України з жиму лежачи серед

зібравши в сумі триборства
882,5 кг (присід – 300 кг, жим
лежачи – 292,5 кг, станова тяга
– 290 кг), посів 3-є місце. У жимі
лежачи наш спортсмен установив новий рекорд України серед
чоловіків і юніорів. Із цими показниками Костянтин пройшов
відбір на чемпіонат Європи серед
чоловіків і на чемпіонат світу серед юніорів!
«Це був мій дебют у відкритій
віковій категорії, як у жимі, так
і в триборстві, бо за віком я ще

чоловіків (м. Коломия) у ваговій
категорії до 83 кг став переможцем, установивши рекорд
України в жимі лежачи серед
чоловіків! В абсолютному заліку
серед чоловіків посів 3-є місце.
За результатами цих змагань наш
пауерліфтер отримав путівки
на чемпіонат Європи з жиму лежачи (Люксембург, м. Хамм) і на
чемпіонат світу з жиму лежачи,
який пройде 22–28 квітня 2018 р.
в Африці (Патчефструм).
Вікторія Лебединська

«БРОНЗА» В ОБЛАСНИХ
ЗМАГАННЯХ ІЗ БАСКЕТБОЛУ
20–21 березня в спортивному
залі першого корпусу Донбаської
державної
машинобудівної
академії відбувся чемпіонат
Донецької області з баскетболу
серед студентів ВНЗ ІІІ–ІV рівнів
акредитації.
Учасниками змагань з баскетболу стали п’ять команд, які
представляли Донбаську державну машинобудівну академію, До-

льоха, Павло Бороденко, Олександр Зайцев, Єгор Караченцев,
Вадим Кулинич, Микола Малигін,
Сергій Малигін, Олександр Пудов, Вадим Солобчук, Богдан
Цибульник, Роман Шулін. Тренер – старший викладач кафедри
фізичного виховання й спорту
Юрій Сорокін.
За підсумками всіх ігор команда Донецького національного

нецький національний медичний
університет, Донбаський державний педагогічний університет,
Донецький
національний
технічний університет та Донбаську національну академію
будівництва і архітектури.
У складі збірної команди
Академії виступали: Дмитро Ба-

технічного університету посіла
перше місце, другими стали баскетболісти Донбаського державного педагогічного
університету, третє місце вибороли спортсмени Донбаської
державної
машинобудівної
академії.
Соб. інф.

http://www.gazeta-academia.info
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65 лет

УМНИКИ И УМНИЦЫ

«МЫ КУЗНЕЦЫ, И ДУХ НАШ МОЛОД…»

ДГМА

– создатель одной из ведущих и
материалов. Он являетстарейших научных школ ДГМА
ся также руководителем
«Оборудование с гидроупругим
научного направления
и
клино-шарнирным
приводом»,
в области компьютерно(Окончание. Начало на с.1)
внесшей существенный вклад в
го моделирования объНаучный и творчеразвитие технолоектов машиностроения
ский путь Виктора Федогии
и
оборудования
с использованием соровича Потапкина, преобработки металвременных технологий
жде всего, был связан с
лов
давлением.
Напрограммирования, осдеятельностью созданной
учная школа, вознованных на объектноим в 1963 году кафедры
главляемая Львом
ориентированном про«Механическое
оборуЛ
е
о
н
и
д
о
в
и
ч
е
м
,
ектировании.
Александр
Тарасов
дование заводов черной
превратилась в своАлександр Владимиметаллургии» (МОЗ). В это
еобразную
творческую
лаборович
Сатонин
был
доцентом
на кафедре
время он одним из первых
раторию, в которой научный МОЗ, и основным направлением научной
применил метод полей
Виктор Потапкин
коллектив единомышленни- работы в то время было исследование
линий скольжения для
ков продолжает вести поиско- и внедрение протеоретических исследований процессов горячей прокатки листов вую, исследовательскую и внедренческую цессов асимметричной прокати полос. Под его руководством на кафедре работы в самых разных направлениях.
Александр
Федорович
Тарасов ки, в частности
был создан исследовательский коллектив,
выполнивший ряд экспериментальных в 1996 г. возглавил кафедру компьютерных – процесса деисследований процесса горячей прокат- информационных технологий. Был созда- формации между
ки в промышленных условиях ведущих телем научной школы в области разработ- неподвижным и
ки нового оборудования приводным валметаллургических предприятий
и технологий комбиниро- ками (ДНПВ). Им
СССР. Предметом особой заботы
ванного статико-динами- был
проведен
В. Ф. Потапкина всегда была эксческого
деформирования,
комплекс
теорепериментальная база кафедры,
активно работает в об- тических и экскоторая в настоящее время являласти создания, модели- периментальных Александр Сатонин
ется лучшей среди родственных
рования и автоматизиро- и с с л е д о в а н и й ,
кафедр вузов Украины.
ванного проектирования расширивших и углубивших представлеЛев Леонидович Роганов
новых технологических ния о закономерностях асимметричной
с 1973 г. в КИИ прошел путь от
процессов
обработки прокатки, ее влияния на качество простаршего преподавателя до прометаллов
давлением,
изводимой металлопродукции. В начале
ректора по учебной работе и зав том числе объемных 90-х годов новым направлением в научной
Лев Роганов
ведующего кафедрой «Машины
наноструктурированных деятельности А. В. Сатонина стала разраи технология ОМД». Л.Л. Роганов
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ботка математических моделей
и программного
обеспечения для
автоматизированного проектирования технологий
и оборудования
прокатки. Под его
руководством защитилось большое количество Играмотдин Алиев
аспирантов.
С конца 90-х годов
он был ученым секретарем совета, затем
заместителем председателя, а с 2011 года
до 2013 г. был председателем диссертационного совета.
Играмотдин Серажутдинович Алиев
был заведующим кафедрой ОМД и с 2003 г.
по 2015 г. работал в должности проректора по научной работе ДГМА. Создал научное направление по разработке ресурсосберегающих технологических процессов
ОМД. Возглавляемая им научная школа
ведет работы по разработке и освоению
новых процессов выдавливания и оснастки для формообразования прецизионных
деталей со сложным профилем и новых
ресурсосберегающих процессов ковки
крупных поковок для атомного, судового
и тяжелого машиностроения.
Дело ученых продолжают их ученики
и новые молодые кадры. Благодаря этому
школы живут и развиваются.
По материалам архивов КИИ-ДГМА

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОРОДСКОЙ ТУРНИР «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
И ИТОГИ СЕЗОНА
31 марта кафе «Фиеста» уже
в четвертый раз за сезон принимало участников городского турнира по игре «Что? Где? Когда?»
(автор и редактор пакета вопросов – Владислав Пристинский).
Лучший результат традиционно
показала команда «КоньякСпорт»:
25 правильных ответов на 45 заданных вопросов (до своего же
декабрьского рекорда в 30 ответов
не дотянули); затем расположились «Феникс» (19 очков), «Напалм»
(18) и «Интеллектуальные решения» (17); у остальных команд –
по 13 и менее ответов.
Если просуммировать итоги всех
четырех городских турниров, проведенных в этом сезоне, то при использовании
любой формулы подсчета (ранжирование по убыванию суммы ответов или
по возрастанию суммы занятых мест)
лучшей командой Краматорска безальтернативно является «КоньякСпорт»
(107 очков, сумма мест – 5). На втором
месте – представляющий ЭМСС «Феникс»
(86 очков, сумма мест – 8), третьем –
представляющие ДГМА «Интеллектуальные решения» (73 очка, сумма мест – 14).

– второй городской турнир
в «Фиесте» 16 декабря
(19,7 ответов). Ни разу «не покидал пьедестала» «КоньякСпорт» (пять раз – первое
место, на одном турнире уступил «Фениксу» на дополнительном вопросе, на другом
разделил 1–2 места с «Интеллектуальными решениями»).
Также призовые места занимали «Феникс» (6 раз), «Интеллектуальные решения» (4),
«Интеллектуальные решения» «Напалм» (3) и «ОСА» (1). Самые младшие – «КИТы» (ДГМА)
– единственная студенческая
Далее
расположились
«Напалм»
(71 – 17), «ОСА» (65 – 20), «Гласные-IT2.0» команда во «взрослом дивизионе». Де(56 – 28,5), «КИТы» (54 – 29), «Фартовые» бютанты – «Фартовые» (учителя ОШ № 3)
– не пропустили ни одной игры и, даже
(53 – 29,5) и «Теремок» (52 – 31,5).
Интересно проанализировать стати- приходя на турнир втроем, не сильно в
стику всего сезона 2017–2018. Было про- итоге уступали соперникам.
По итогам семи турниров у лучшей
ведено 7 турниров (4 городских в «Фиесте» и 3 этапа синхронного чемпионата команды «КоньякСпорт» – 162 очка
Украины в ДГМА), где на 315 заданных (сумма мест – 8,5). На втором месте –
вопросов 9 команд дали 910 правильных «Феникс» (127 очков, сумма мест – 17),
ответов. Самым сложным для большин- третьем – «Интеллектуальные решества команд стал второй этап синхрон- ния» (114 – 22,5). Далее расположились
ного чемпионата 27 января (средний «Напалм» (106 – 27), «ОСА» (95 – 37,5),
показатель – 9,4 ответа), самым простым «Гласные-IT 2.0» (81 – 49), «Теремок»

(78 – 50), «КИТы» (74 – 53,5) и «Фартовые» (73 – 52,5). Пересчет по различным
существующим формулам (с вычетом
по одному худшему показателю у каждой команды или с вычетом по одному
худшему и лучшему, а также отдельные расчеты по городским турнирам и
синхронному чемпионату) показывает,
что распределение первых пяти мест
объективно отражает силу команд:
«КоньякСпорт» (10 расчетов из 10 ставят их на 1-е место), «Феникс» (8 из 10
– на 2-е), «Интеллектуальные решения»
(8 из 10 – на 3-е), «Напалм» (10 из 10 –
на 4-е) и «ОСА» (10 из 10 – на 5-е). Шестыми можно считать «Гласных» (только в
синхронном чемпионате они опускаются
на 7-е место), седьмыми – «Теремок»
(самая нестабильная команда, в разных расчетах занимающая разные места, среднее значение – 7,167). «КИТы»
и «Фартовые» также занимают разные
места при использовании разных методик, но среднее значение у них оказалось одно – 8,167.
Пожелаем команде «КоньякСпорт»
достойно представить Донецкую область на всеукраинских турнирах!
Александр Мельников

КАРАЧУН ВЕСЕННИЙ ЛЫЖНЫЙ
Как вы все заметили, весна в этом
году несколько запаздывает. Не всем
это по нраву, душа просит весеннего
тепла. Но не зря говорят, что у природы
нет плохой погоды. Природа сделала
щедрый подарок любителям лыжного
(и горнолыжного) спорта. И туристы
ДГМА такую «щедрость» природы полноценно использовали.
В воскресенье все желающие насладиться так неожиданно представившейся возможностью покататься на горных
лыжах выехали на склон горы Карачун.
Желающих оказалось достаточно много, поэтому для удобства добирались до
склона на заказанном микроавтобусе.
Было также желание испытать в рабочих
условиях подъемник для лыжников, который успешно «съездил» туда и обратно в прицепе.
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Условия для катания были практически идеальными. Погода была почти
такой, как на горнолыжном курорте весной – в Карпатах или на Кавказе, можно
было даже при желании загорать. Желающих принять экстремальные солнечные ванны, правда, не нашлось, но вот
лица у некоторых (у меня, например)
подобгорели. Само катание было также
на высоте. Снег после морозной ночи на
солнышке размяк и прекрасно скользил.
Потренироваться смогли все – и новички,
и более опытные лыжники, и любители
сноуборда. Подъемник, кстати, работал
«как часы», чем очень порадовал и нас, и
его конструктора и изготовителя – Олега Михайловича Шинкаренко, доцента
(ныне на пенсии) кафедры «Механика
пластического формоизменения» ДГМА,
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«ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?»
Ответы на вопросы из прошлого
номера.
Вопрос 1. В популярной в Китае
мобильной игре сначала показывается
небольшой фрагмент из выступления,
после чего игрок должен за 18 секунд
как можно больше раз нажать на экран.
Нажатия на экран соответствуют ИМ.
Назовите ИХ.
Ответ: аплодисменты.
Комментарий: к XIX съезду Коммунистической партии Китая была выпущена
игра, в которой игрокам нужно аплодировать выступлению председателя КНР
Си Цзиньпина. Перед тем, как сыграть
в игру, пользователям предлагается посмотреть 30-секундный отрывок из трехчасовой речи национального лидера,
а затем, нажимая на экран, совершить
как можно больше хлопков за 18 секунд.
Результатом можно поделиться в социальных сетях. Сообщается, что в игру уже
сыграло более 400 миллионов игроков.
Автор: Владимир Островский, Киев.
Вопрос 2. В конце семнадцатого
века самурайская борода была запрещена. В качестве исключения борода могла
украшать… Ответьте названием фильма
из трёх слов: что?
Ответ: лицо со шрамом.
Комментарий: если лицо воина было
сильно изуродовано шрамом, его разрешалось прикрывать бородой.
Автор: Владимир Островский, Киев.
Вопрос 3. В 1802 году Людовико Манин под давлением французских войск
отказался от должности, а в НИХ появились «Права человека и гражданина».
Назовите ИХ двумя словами на одну
и ту же букву.
Ответ: лапы льва.
Комментарий: Людовико Манин – последний венецианский дож. После него
в лапах льва «Евангелие от Марка» заменили «Права человека и гражданина»,
популярные тогда во Франции.
Автор: Андрей Бойко, Киев – Малая
Виска.
Как мы уже сообщали, в конце февраля в нашей Академии прошел традиционный молодежный чемпионат
Донецкой области по игре «Что? Где?
Когда?». Предлагаем вашему вниманию
вопросы с этого турнира.
Вопрос 1 (ответили абсолютно все).
В самые трудные периоды года японские
монахи помещали на некоторое время
камень в костер, а потом, ложась спать,
клали его себе на живот. Этот камень
был призван помочь монаху бороться
с двумя проблемами сразу. Назовите
эти проблемы двумя рифмующимися
словами.
Вопрос 2 (ответила ровно половина
команд). Джон Голдсуорси занимался
так называемым моментальным искусством. Однажды он поднял ввысь брызги
воды, однако самим его произведением
были не брызги, а ОНА. Назовите ЕЁ.
Вопрос 3 (не ответил никто). Энтони
Дэниелс вспоминает, что публика была
удивлена ИХ отношениями. Ведь обычно
такого не ждешь, например, от микроволновки и холодильника. Назовите ИХ,
если в имени первого две буквы, а в имени второго — три.
Александр Мельников,
президент Клуба
интеллектуальных игр ДГМА
известного своими полезными и интересными изобретениями. Он согласился помочь испытать подъемник в работе и был
очень доволен тем, что его разработка
успешно «показала себя».
В общем, все, кто не поленился выбраться в этот день на склон, получили
огромное удовольствие. Единственным
пожеланием может быть только, чтобы
такие погожие зимние (по снежной погоде) дни как можно чаще случались
в наших краях.
Алексей Кабацкий
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