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Так склалося історично, що велика 
частина українських етнічних земель 
залишилася поза межами сучасного 
кордону нашої держави. На жаль. Це 
зумовлено двома причинами: пер-
ша – наявність по сусідству держав  
з імперськими колоніальними амбі-
ціями; друга – розрізненість народу 
та неспроможність об’єднатися за-
для боротьби із зовнішнім ворогом. 
Почалося це з часів Київської Русі, 
коли історичні регіони України поча-
ли формуватися (і в цей же час русь-
ка держава втратила незалежність),  
і триває до сьогодні. Давайте роз-
беремо детально, які ж це регіони й 
чому вони мають зараз бути в складі 
сучасної України?

Кубань. У сучасному вигляді Крас-
нодарський край Російської Феде-
рації (РФ) існує завдяки українським 
козакам, які масово туди емігрували 
в 1792 році. Унаслідок зруйнування 
Запорізької Січі Катериною ІІ було 
утворено Чорноморське козацьке 
військо на території півдня України 
(сучасні Миколаївська, Херсонська 
та Запорізька області) із залишків 
козаків, які не втекли за Дунай. Саме 
ці чорноморські козаки й заснува-
ли Кубанське козаче військо. Під час 
Громадянської війни в Російській ім-
перії в 1917–1920 рр. була заснована 
Кубанська Народна Республіка, яка 20 
січня 1918 року ухвалила резолюцію 
про прилучення на федеративних за-
садах до Української Народної Респу-
бліки (УНР), але через агресію Радян-
ської Росії це об'єднання не відбулося. 
Фактично, Кубань була затиснена між 
двома монстрами – білогвардійцями 
та більшовиками. І ті, і інші не бачили 
існування своїх імперій без України, 
не кажучи вже про Кубанський край. 
17 березня 1920 р. Кубанська Респу-
бліка була знищена більшовиками. На 
сьогодні в Краснодарському краї досі 
можна почути українську мову, укра-
їнські народні пісні, культуру, але, на 
жаль, за 100 років окупації українська 
самосвідомість була фактично знище-
на. Залишилися лише поодинокі на-
ціоналістичні рухи, що не забули про 
свою приналежність до України, а під 
час Революції Гідності навіть прово-

дили масові заходи на підтримку Киє-
ва, але сьогодні вони зазнають репре-
сій та гонінь із боку путінської влади. 

Подоння та Східна Слобожан-
щина. Ще з часів запорізького коза-
цтва ці території відігравали важливу 
роль для України. Але на відміну від 
інших земель входили не до Велико-
го князівства Литовського (згодом – 
Речі Посполитої), а до Московського 
князівства. Але запорожці все одно 
не забували про свої землі. Так, на-
приклад, відоме на Слобожанщині 
місто Острогозьк (нині – райцентр 
РФ) було засноване козаками Івана 
Мазепи. Або інше відоме місто Білго-
род (нині – Бєлгород), що за 70 км від 
Харкова, теж було засноване на тери-

торії Слобідської України, як фортеця 
від набігів татар. Обидва міста разом 
з іншими землями Подоння та Сло-
божанщини входили до Української 
Держави П. Скоропадського. А Білго-
род навіть при СРСР хотів приєднати-
ся до історичної Батьківщини. Місцеві 
комуністи у 20-х роках XX ст. забажали 
приєднання до УРСР, але в Москві не 
оцінили таку ініціативу.

Стародубщина. Географічна час-
тина Чернігово-Сіверщини та найпів-
нічніша частина України. Входила до 
складу Гетьманщини Б. Хмельниць-
кого й була одним з основних центрів 

держави. Згодом входила до складу 
як Української Народної Республіки, 
так і до складу Гетьманату Скоропад-
ського. До речі, є його малою батьків-
щиною.

Берестейщина та північне По-
лісся. Міста Пінськ, Берестя (нині 
– Брест-Литовській), Турів (нині – Ту-
ров) із часів Русі були в складі Київ-
ського князівства, згодом – у державі 
Б. Хмельницького, потім – УНР та Геть-
манату. Передані до Білоруської РСР 
російськими більшовиками під час 
Другої світової війни.

Закерзоння (Підляшшя, Холм-
щина, Надсяння, Перемишль-
щина). З часів, коли Київська Русь 
і Галицько-Волинське князівство 

складали невід’ємну частину за-
хідних українських земель. Уна-
слідок подій 1917 року увійшли до 
складу ЗУНР. Під час Другої світо-
вої були одними з центрів Україн-
ської Повстанської Армії. У 1945 р. 
 Й. Сталіним були передані до Польщі, 
яка здійснила ряд дій, аби знищити 
осередки українськості та асимілюва-
ти територію. У тому числі в 1947 року 
була здійснена операція «Вісла», коли 
150 тисяч етнічних українців були на-
сильно виселені до західних регіонів 
Польщі.

Закінчення на с. 2

Цього року Україна святкувала соту 
річницю Дня соборності. Із цього при-
воду в ДДМА відбувся святковий кон-
церт «Краса зимової країни», на якому 
були не тільки студенти та викладачі 
Академії, але й усі бажаючі школярі. Сту-
денти нашої Академії до Дня соборності 
провели флешмоб, відео з якого пока-
зали на концерті.

Привітати всіх зі святом прийшли 
талановиті хлопці й дівчата зі школи 

мистецтв № 1 міста Краматорськ. Лю-
бов Жербєва та Мирослава Федорчен-
ко виступили з піснею «Прапор Украї-
ни», у якій виспівується любов до нашої 
Батьківщини. Від їхнього виконання 
весь зал завмер та із задоволенням слу-
хав, як вони співають. Також школа мис-
тецтв показала виступ Анастасії Глоби  
з піснею «Там, де ми є». Виконання було 
настільки атмосферним, що деякі гля-
дачі не втрималися й почали підспіву-
вати. Саме ця пісня є улюбленою для ба-
гатьох, а після виконання її Анастасією в 
неї з’явилося ще більше шанувальників!

Родзинкою концерту став показ 
стилізованого українського одягу від 
факультету економіки та менеджменту. 
Усім було приємно дивитися на гарних 
дівчат в яскравих вишиванках, милува-
тися українськими костюмами та бачи-
ти національну атрибутику.

Дуже яскравим та енергійним ви-
ступом запам’яталася Ганна Цветух із 
піснею «Тече вода». Справила вражен-
ня вона не тільки чудовим співом, який 
милував слух, а й дуже гарною сукнею, 
яка стала ідеальним доповненням до 
показу одягу.

Свій вклад до свята вніс і хореогра-
фічний проект Best Way із виступом під 
назвою «Новорічний мікс». Своїм за-
пальним і веселим танцем вони створи-
ли атмосферу свята та змусили глядачів 
знову відчути новорічний настрій.

А коли на сцену вийшли Міланка та 
Олена Білоконь, було видно, як дівчата 
хвилювалися, але коли зал їх підтримав 
бурхливими оплесками, вони відчули 
цю підтримку. Заспокоївшись, вони ви-
ступили з хореографічним етюдом під 
назвою «Вечори на хуторі біля Дикань-
ки» і віддали себе на всі 100 % у танці.

Розрядили зал своїм виступом ді-
вчата зі зразкового хореографічного 
ансамблю «Елеонорушки». Танець під 

назвою «Терем-царевен» у виконанні 
Євгенії Кучерук та Марії Іванової заря-
див позитивом усіх. Драйвові, енергійні 
дівчата змусили підтанцьовувати увесь 
зал, навіть дорослих.

Із цікавим та запальним виступом 
вийшла на сцену представниця Райго-
родського будинку природи та дозвіл-
ля Ольга Гудова, яка виконала пісню 
«Попурі», змішавши декілька найпопу-
лярніших пісень. Окрім такого енергій-
ного виступу, Ольга також порадувала 
всіх дуже емоційним та зворушливим 
виконанням пісні «Тиша». Від її співу  
в присутніх пішли мурашки по шкірі,  
і усі слухали, як зачаровані.

Звичайно, усі присутні вшанували 
хвилиною мовчання пам’ять загиблих 
героїв, які брали участь у Революції Гід-
ності на Майдані Незалежності, та геро-
їв АТО. А нашому студенту Кирилу Во-
рошкову (ПТМ-16-1), старшому солдату 
запасу, який був нагороджений відзна-
кою Президента України «За участь в 
антитерористичній операції», на знак 
вдячності вручили квіти.

Цей концерт показав любов до 
рідної землі, навчив бачити красу, яка 
знаходиться зовсім поруч, і шанува-
ти свою Батьківщину, адже вона в нас 
одна! Я вважаю цей захід одним з найат-
мосферніших у нашій Академії. Люблю 
Україну, люблю свій рідний дім!

Катерина Маркова

Цього року наша країна 
святкує 100-річчя Дня собор-
ності України. День собор-
ності – це свято, яке відзна-
чають щороку 22 січня в день 

проголошення Акту Злуки 
Української Народної Респу-
бліки й Західноукраїнської На-
родної Республіки, що відбуло-
ся в 1919 році. 

Краматорськ пишно від-
значив ювілейну дату. Зранку 
біля пам'ятника Шевченку 
зібралися представники під-
приємств, навчальних закла-
дів, військові, представники 
політичних партій, акти-
вісти, керівництво міста на 
чолі з мером, щоб відзначити 
цю історичну подію. А учні 
шкіл показали театралізова-
ну виставу.

Удень, учні міських шкіл, 
викладачі та патріоти 
різного віку долучилися до 
всеукраїнської акції «Єднай-
мося в живий ланцюг». Ініці-
атором цієї акції у Крама-
торську став школяр Ілля 
Ковалевський з організації 

«ФРІ Краматорськ». Містяни, 
взявшись за руки, створили 
живий ланцюг, який символі-
зує об'єднання нашої України. 
Усі мали елементи національ-
ної символіки.

Студенти нашої Академії 
до Дня соборності провели 
флешмоб, а в актовому залі 
ДДМА відбувся святковий 
концерт, про який ви прочи-
таєте в цьому номері.

Єдність і свобода робить 
нас гідними нащадками на-
ших батьків! Будемо з трепе-
том оберігати цей безцінний 
скарб! Хай береже нас усіх Гос-
подь і слава Йому за цю пре-
красну країну – Україну!

ЄДНАЙМОСЯ!ЄДИНА Й НЕДІЛИМА

ІЗ ДНЕМ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ!

Національна пам’ять починає вертатися до загалу сучасних українців. У Деснянському районі міста Київ 
вулицю маршала Г. Жукова перейменували на вулицю Кубанської України, задля «відновлення історичної 
пам'яті та вшанування козацького державного утворення на Кубані», адже саме у 2018 році виповнилося 
100 років із часу заснування Кубанської Народної Республіки. Напередодні Дня соборності це дуже актуальна 
подія, оскільки багато хто навіть не знає, якою великою була Україна раніше. Пропонуємо зробити невелич-
кий екскурс в історію та пригадати це.
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Кабінет Міністрів зволікає 
з оприлюдненням постанови 
про підвищення оплати праці 
науково-педагогічних праців-
ників з 1 січня 2019 року. Про 
це йдеться у зверненні Проф-
спілки працівників освіти і на-
уки до Прем’єр-міністра та мі-
ністра освіти і науки.

Постанову про підвищення 
оплати праці науково-педаго-
гічних працівників було при-
йнято на засіданні Уряду ще 
18 грудня 2018 року. Уже про-
йшло більше місяця, а зазначе-
на постанова не оприлюднена, 
що призвело до численних 
звернень науково-педагогіч-
них працівників та профспілко-
вих органів.

Зазначимо, що посадові 
оклади (ставки заробітної пла-
ти) розраховуються, виходячи 
з розміру посадового окладу 
працівника 1-го тарифного 
розряду, установленого у роз-
мірі прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб на 1 січ-
ня календарного року. Статтею 
7 Закону України «Про Держав-
ний бюджет України на 2019 
рік» прожитковий мінімум для 
працездатних осіб з 1 січня 
2019 року затверджено на рів-
ні 1921 гривні.

Посадові оклади (тарифні 
ставки) за розрядами Єдиної 

тарифної сітки визначають-
ся шляхом множення окладу 
(ставки) працівника 1-го та-
рифного розряду на відпо-
відний тарифний коефіцієнт. 
У разі, коли посадовий оклад 
(тарифна ставка) визначений 
у гривнях з копійками, цифри 
до 0,5 – відкидаються, від 0,5  
і вище – заокруглюються  
до однієї гривні.

Тому з 1 січня 2019 року 
розміри посадових окладів та 
ставок заробітної плати пра-
цівників закладів і установ 
освіти повинні визначатися, 
виходячи з розміру посадово-
го окладу працівника 1-го та-
рифного розряду 1921 гривні, 
замість 1762 гривень станом на 
1 січня 2018 року, тобто підви-
щуються на 9 % з відповідним 
їх заокругленням.

Розміри посадових окладів 
та ставок заробітної плати пе-
дагогічних працівників, опла-
та праці яких здійснюється за 
рахунок освітньої субвенції, 
підвищуються на 10 %, відпо-
відно до постанови Кабінету 
міністрів України від 11.01.2018 
№ 22 «Про підвищення оплати 
праці педагогічних працівни-
ків» (без заокруглення).

При цьому утворюються 
нові розміри посадових окла-
дів та ставок заробітної плати, 

від яких визначаються розмі-
ри всіх інших виплат, зокрема  
й підвищень за роботу в пев-
них типах закладів освіти та за 
педагогічні звання, присвоєні 
за наслідками атестації.

Відповідно до статті 8 За-
кону України «Про Державний 
бюджет України на 2019 рік» 
розмір мінімальної заробіт-
ної плати на 1 січня 2019 року 
складає 4173 гривні, тобто  
її збільшено з 3723 гривень, 
або на 12,1%.

Тому відповідно до статті 
31 Закону України «Про оплату 
праці» розмір заробітної плати 
працівника за повністю вико-
нану місячну (годинну) норму 
праці не може бути нижчим за 
розмір мінімальної заробітної 
плати.

Якщо нарахована заро-
бітна плата працівника, який 
виконав місячну норму праці,  
є нижчою за законодавчо вста-
новлений розмір мінімальної 
заробітної плати, здійснюється 
доплата до рівня мінімальної 
заробітної плати, яка випла-
чується щомісячно одночасно  
з виплатою заробітної плати.

При обчисленні розміру за-
робітної плати працівника для 
забезпечення її мінімального 
розміру не враховуються до-
плати за роботу в несприятли-

вих умовах праці та підвище-
ного ризику для здоров’я, за 
роботу в нічний та надурочний 
час, роз'їзний характер робіт, 
премії до святкових і ювілей-
них дат.

У разі укладення трудо-
вого договору про роботу на 
умовах неповного робочого 
часу, а також при невиконанні 
працівником у повному обсязі 
місячної (годинної) норми пра-
ці мінімальна заробітна плата 
виплачується пропорційно до 
виконаної норми праці. При 
виконанні роботи на умовах 
неповного робочого часу міні-
мальна заробітна плата випла-
чується пропорційно до вико-
наної норми праці.

Тобто умови встановлення 
доплат до рівня мінімальної за-
робітної плати не змінилися.

Щодо посадових окладів 
науково-педагогічних праців-
ників, то відповідно до схва-
леної 18 грудня 2018 року 
Кабінетом міністрів України 
постанови їхні розміри мають 
бути підвищені з 1 січня 2019 
року ще додатково на 11 %.

Однак доки зазначену по-
станову не буде оприлюднено, 
освітяни будуть отримувати за-
робітну плату за старими роз-
рахунками.

За матеріалами Освіта.ua 

Зимовим морозним днем, 
12 січня відзначила свій ювілей 
чарівна жінка, наша колега, ко-
ректор газети «Академія», редак-
тор першої категорії РВВ Олена 
Олександрівна Дудченко.

Шановна Олено Олексан-
дрівно! У день Вашого ювілею 
прийміть щирі й теплі вітання 
та найкращі побажання!

Сьогодні Ви достойні най-
величніших слів, тому що всі ці 
роки Ви прожили гідно, з від-
критою душею і чуйним жіно-
чим серцем.

Через ваші руки й пильний 
погляд пройшли тисячі мето-
дичних матеріалів, моногра-
фій та інших наукових робіт. Із 
першого номера газети «Ака-
демія» Ви вкладаєте душу і свій 
інтелект у розвиток нашого ви-
дання, молодих журналістів та 
в імідж нашого вишу. Дякуємо 
за Вашу працелюбність, чуй-
ність, гострий розум, пильність 
і готовність допомогти у будь-
який час.

Світлої Вам долі, щедрих 
творчих ужинків на життєвій 
ниві! Нехай радість, як весняне 
сонце, осяває кожен Ваш крок!

Усмішка Вам до облич-
чя, загадайте бажання і вірте,  
що краще – попереду!

Ректорат, профком,
медіа-група «Академія»

Стартап-школа «Sykorsky 
Challenge Краматорськ» при 
ДДМА запрошує на навчання 
учнів 9–11 класів та студентів 
технікумів!

Навчання проходить у фор-
мі тренінгів, на яких слухачі:

- дізнаються, що таке ін-
новація, інноваційний бізнес, 
стартап;

- ознайомляться з досвідом 
успішних стартапів в Україні  
й у світі;

- дізнаються про те, як за-
побігти найбільш поширеним 
помилкам  стартапів;

- зрозуміють, як перетвори-
ти ідею на продукт;

- навчаться працювати  
в команді;

- опанують навички брейн-
стормінгу;

- ознайомляться з інстру-
ментами пре-старт маркетингу;

- навчаться презентувати 
свій проект на сучасному рівні.

Навчання в стартап-школі 
за рівнем Basic – безкоштовне. 

Термін навчання: лютий 
– березень 2019 р. Форма на-
вчання – двогодинні тренінги 
раз на тиждень. У квітні 2019 
р. в рамках «Днів науки ДДМА» 
відбудеться стартап-фести-
валь, на якому будуть пред-
ставлені кращі проекти тала-
новитої молоді.

Стартуємо 7 лютого  
2019 р. о 15.15., за адресою: 
вул. Академічна, 72, 1-й кор-
пус ДДМА, 2-й поверх, чи-
тальна зала бібліотеки.

Реєструйтесь на сайті 
ДДМА! 

http://www.dgma.donetsk.
ua/sikorsky/

Більш детальну інфор-
мацію можна отримати  
за тел.:  063-619-84-90; 

      099-602-08-42

Студент Академії Вадим Ко-
валенко (АВП18-1м) узяв участь у 
Кубку світу з кросліфтингу, який 
відбувся в грудні 2018 року. У силі, 
швидкості й витривалості змага-
лися спортсмени з України, США, 
Шотландії, Албанії, Кавказу та ін.

У ваговій категорії до 80 кг 
Вадим змагався з п’ятнадцятьма 
спортсменами. Він пройшов 
трасу за 2 хв 20 с і з цим резуль-
татом увійшов у ТОП 10 атлетів 

світу, посівши 7-е місце. «Я спо-
дівався на кращій результат, 
але позначився емоційний стан:  
я дуже хвилювався», – ділиться 
враженнями атлет. Зазначимо, що 
влітку Вадим здобув перемогу на 
відборі до чемпіонату світу з крос-

ліфтингу та посів 2-е 
місце на чемпіонаті 
України.

Як фанат цього 
виду спорту, Вадим 
вирішив розвивати 
кросліфтинг у Кра-
маторську, органі-
зувавши перший в 
області кросфіт-зал. 
Тож запрошуються 
студенти Академії  
і молодь міста на за-
няття з кросфіту, арм-
реслінгу й кросліф-

тингу за адресою: вул. Н. Курченко,  8 
(тел. 066 127 0599).

Вікторія Лебединська

21–23 січня в спортивному залі пер-
шого корпусу ДДМА відбувся чемпіонат 
Донецької області з бадмінтону серед 
студентів. На жаль, через несприятли-
ві погодні умови учасниками змагань 
стали студенти тільки трьох вишів, які 
представляли Донбаську державну ма-
шинобудівну академію (ДДМА), Доне-
цький національний медичний універ-
ситет (ДНМУ) і Донбаську національну 
академію будівництва і архітектури (До-
нНАБА). Загальна кількість учасників – 
16 осіб.

У складі збірної команди Ака-
демії виступали: Михайло Мінаєв  
(ОМТ-17-1т), Євгеній Волошин (ЛВ-14-м), 
 Олександр Зайцев (ОМТ-17-1т), Кате-
рина Буренок (випускниця 2018 року), 
Регіна Савочкова (ЕП-17-1), Єлизавета 
Тютюнникова (ФК-17-1т). Тренер – стар-
ший викладач кафедри фізичного вихо-
вання і спорту Черненко Сергій Олек-
сандрович.

Підсумки особистої першості з бад-
мінтону серед чоловіків:

1-е місце – Михайло Мінаєв (ДДМА);
2-е місце – Руслан Рагунович 

(ДНМУ);
3-є місце – Євгеній Волошин (ДДМА).

Підсумки особистої першості серед 
жінок:

1-е місце – Карина Шинкарьова 
(ДНМУ);

2-е місце – Катерина Буренок 
(ДДМА);

3-є місце – Регіна Савочкова (ДДМА).
Підсумки парної першості (мікс):
1-е місце – Михайло Мінаєв, Катери-

на Буренок (ДДМА);
2-е місце – Руслан Рагунович, Кари-

на Шинкарьова (ДНМУ);

3-є місце – Олександр Зайцев, Регі-
на Савочкова (ДДМА).

У командному заліку місця з пер-
шого по третє у відповідному порядку 
посіли студенти Донбаської державної 
машинобудівної академії (28 балів), 
Донецького національного медичного 
університету (22 бали) та Донбаської 
національної академії будівництва і ар-
хітектури (12 балів).

Вітаємо нашу збірну команду з пе-
ремогою!

ПРОФСПІЛКА ЗВЕРНУЛАСЯ ДО ВЛАДИ ЩОДО 
ОПРИЛЮДНЕННЯ ПОСТАНОВИ ПРО ПІДВИЩЕННЯ 

ЗАРПЛАТ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!

«SYKORSKY CHALLENGE» 
ПРИ ДДМА НАВЧАТИМЕ 

ШКОЛЯРІВ

НАШ СТУДЕНТ УВІЙШОВ
У ТОП 10 АТЛЕТІВ СВІТУ

ДДМА – ПЕРЕМОЖЦІ ЧЕМПІОНАТУ З БАДМІНТОНУ

СПОРТ

Закінчення. Початок на с.1

Лемківщина та Пряшів-
щина. Нині розподілені між 
Польщею та Словаччиною, 
хоча за часів Галицько-Волин-
ського князівства були етніч-
ними землями розселення 
українців. Згодом – у складі 
ЗУНР.

Мармарощина та Пів-
денна Буковина. Окупова-
ні Румунією ще з 1919 року.  
У 1940 р. Північна Буковина та 
Буджак (територія Одеської 
області між річками Дунай та 
Дністер) добровільно передані 
Радянському Союзу. Проте пів-
денна частина так і лишається 
окупованою й нині. Окрім того, 
із часів незалежності України 
між нашим та румунським уря-

дом були суперечки з приводу 
українського острову Зміїний у 
Чорному морі.

Придністров’я. До 1924 
року була звичайна українська 
земля, що відносилася до Поді-
лля та Помор’я і навіть не ви-
ділялася, як окремий етнічний 
регіон. З 1924 року була пере-
дана Сталіним до складу Мол-
давської Автономної РСР.  

Таким чином, третина зе-
мель, де проживають етнічні 
українці, знаходяться в складі 
сусідніх держав. Деяким сусі-
дам здалося цього замало, і ми 
бачимо те, що відбувається за-
раз: окупація Кремлем Криму 
та Донбасу, претензії Угорщи-
ни на Закарпаття й Румунії на  
о. Зміїний. Але  є й позитивні мо-
менти. Дві третини українських 

земель об’єднані в складі неза-
лежної держави. Більш того – 
саме сьогодні, як ніколи, укра-
їнці об’єднані як нація. Головне 
– зберегти цю єдність надалі  
й не втратити її в майбутньому.  

А щоб це нам вдалося, необ-
хідно пам’ятати про помилки 
минулого та не допустити по-
вторення їх у майбутньому.

Іван Петренко

ЄДНАЙМОСЯ!
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Окрім веселих зимо-
вих свят, січень є місяцем 
кривавих випробувань для 
України: битва під Крутами, 
загибель перших активістів, 
С. Нігояна та М. Жизневсько-
го, під час Революції Гідності 
в Києві, розстріл автобуса 
з мирними пасажирами під 
Волновахою, обстріл «Гра-
дами» Маріуполя, обстріл 
зупинки в Донецьку, щільні 
бої в селищі Піски, важкі бої 
під Дебальцево, обстріли 
житлових масивів Авдіївки 
і, звісно ж, бої за Донецький 
аеропорт.

Оборона ДАПу (Доне-
цького аеропорту) тривала 
242 дні, та є одним із найза-
пекліших протистоянь укра-
їнсько-російської війни. За-
пеклими були як контактні 
бої в стінах цієї «фортеці», так 
і протистояння «богів війни» 
– артилерії. А початок боїв 

за ДАП визначився навіть за-
стосуванням авіації, що в цій 
війні було не часто. Що ж до 
останніх місяців оборони, 
то вони в захисників аеро-
порту асоціюються хіба що  
з пеклом. 

До речі, сам термін «кі-
борги» придумали бойовики 
ДНР, настільки вони дивува-

лися витримці українських 
солдатів. А першими, хто 
зайняв цей плацдарм, 
були спецпризначенці 
3-го Кіровоградського 
(тепер – Кропивницько-
го) полку СпП імені князя 
Святослава. Але заслуга в 
утриманні аеропорту на-
лежить не тільки їм. В обо-

роні також брали участь де-
сантники 25, 95, 79, 80 та 81-ї 
аеромобільних та десантно-
штурмових бригад, піхотинці 
93-ї бригади (м. Дніпро). Під-
тримували побратимів і спе-
ци 8-го Хмельницького полку 
СпП та офіцери-ГУРівці (ГУР 
– Головне управління розвід-
ки) з 10-го окремого загону 

СпП, і розвідники 74-ї ОРБ 
(окремий розвідувальний ба-
тальйон). Не обійшлося без 
підтримки танкістів 1-ї Сівер-
ської бригади. Окремо треба 
відзначити добровольців, на 
яких фактично й тримався 
весь тодішній фронт – ДУК 
«Правого сектору», баталь-
йон ОУН, рота «Карпатська 

Січ» та батальйон «Дніпро-1».
Урешті-решт, після  

10 місяців «пекла», після під-
ривів терміналів та «взльот-
ки», після мінувань та цілодо-
бових перестрілок українські 
війська вийшли з аеропорту. 
Однією з причин була не-
актуальність подальшого 
утримання ДАПу у зв’язку  

з абсолютним руйну-
ванням споруд будівлі.  
Унаслідок цього бійцям 
не було де вкриватися не 
те що від артилерії, а й від 
звичайних кулеметів, на-
стільки все прострілюва-
лося. Донецький аеропорт 
– це не просто сторінка 
історії, сотні загиблих та 
пам’ять про перемоги  
й поразки. Це – символ не-
зламності духу та непере-
можної ідеї.

Іван Петренко

А чи замислювалися ви 
над тим, за що лають Пре-
зидента вдома на кухнях і  
в ЗМІ на так званих ток-шоу? 
А чи знаєте ви, що належить 
до основних функцій Прези-
дента? Наше бліцопитування 
студентів і викладачів по-
казало, що мало хто доско-
нально знає функціональні 
обов’язки Президента країни. 
І якщо громадянин України – 
виборець цього не знає, то 
виникає питання, за якими 
критеріями він зможе обра-
ти достойну кандидатуру?  
А вибори-2019, я повторюсь, 
відрізняються від усіх попе-
редніх тим, що вперше перед 
громадянами стоїть питан-
ня «бути чи не бути державі 
Україна». Це не пишномовні 
слова. Відомий український 
журналіст і політичний діяч 
Дмитро Гордон заявив, що 
Україна знаходиться на по-
розі складних випробувань 
і в разі невдалого вибору 
Президента може зникну-
ти й припинити існування. 
Останній політичний рік по-
казав, що вибори-2019 будуть  
дуже змагальними. Аналогіч-
ні думки висловлюють і інші  
політики.

Вибір людини ускладня-
ється й тим, що на сьогодні 
спостерігається війна соціо-
логічних досліджень і війна 
компроматів. Один мій зна-
йомий влучно і з добрим гу-
мором висловився на адресу 
соціологічних досліджень за 
замовленням деяких канди-
датів у Президенти: «Мій рей-
тинг, що хочу – те й пишу». Як 
не заплутатися в цьому хаосі 
інформації, ми поговоримо в 
наступних публікаціях.

Як відомо, на всіх попе-
редніх виборах критеріями 
голосування, у більшості ви-
борців, були: «за серцем» – 
тобто за красиву статуру, за 
вміння красиво говорити; «за 

шлунком» – тобто за подарун-
ки цукру й гречки, за красиві 
обіцянки заможного життя; 
а то й «за ногами», тобто іг-
норування виборів. І, щоб не 
було соромно наступні 5 ро-
ків за свій вибір, необхідно, 
урешті-решт, почати голосу-
вати головою.

Перша помилка, яку ро-
блять багато виборців, ґрун-
тується на тому, що не всі 
молоді люди до кінця усвідом-
люють наш державний устрій. 
В Україні парламентсько-
президентський державний 
устрій, тому ряд питань Пре-
зидент не може самостійно 
вирішити без волі й згоди 
Верховної Ради та Уряду.

За що відповідає 
Президент

Відповідь «за все» – не ві-
рна. Навіть у вашій сім’ї є роз-
поділ обов’язків, не кажучи за 
всю державу.

Для того щоб серед кіль-
кох десятків претендентів на 
посаду Президента України 
зробити правильний вибір, 
необхідно знати його функ-
ції. Для вас вони стануть 
критеріями вибору. Тому 
запам’ятайте наступне.

1. Перш за все, Президент 
є гарантом Конституції Укра-
їни. Тому оцініть програму 
кандидата й виступи в ЗМІ за 
наступними напрямками:

- як він бачить свою роль 
у формуванні уряду України. 
Для цього в кандидата пови-
нна бути команда найкращих 
фахівців у різних галузях гос-

подарства, патріотів України, 
які очолять різні напрямки 
роботи уряду;

- його принципи щодо 
призначення голів місцевих 
державних адміністрацій, 
суддів Конституційного Суду, 
Генерального прокурора. 
Його відкритість у цьому пи-
танні;

- деолігархізація та відді-
лення бізнесу від політики. 
Відомо, що ряд кандидатів є 
«проектами» різних олігархів. 
У разі обрання, такий Прези-
дент буде виконувати волю 
олігарха. Тому цих кандида-
тів треба, у першу чергу, ви-
креслити зі свого списку для 
аналізу;

- зміцнення справедли-
вості та верховенства права в 
суспільстві.

2. Найважливіша роль Пре-
зидента, особливо в умовах 
агресії РФ, полягає у формуван-
ні стратегії зовнішньої полі-
тики України. А саме:

- особистий авторитет 
кандидата серед політичних 
лідерів різних країн і чи є в кан-
дидата здібності надбання до-
віри серед лідерів різних країн. 
Чи нема за ним фактів із біо-
графії, які завадять надбанню 
авторитету в цивілізованому  
суспільстві;

- плани кандидата щодо 
вступу України в НАТО і ЄС і в 
інші міждержавні структури. На 
нашому прикладі ми вже пере-
свідчилися, що поза системи 
колективної безпеки (тобто 
участі в НАТО) ми стали здо-
биччю сусідньої країни;

- політика кандидата щодо 
РФ.

3. Президент України за-
безпечує заходи з оборо-
ноздатності країни і є Голов-
нокомандувачем Збройних 
Сил. Тому важливо з’ясувати:

- плани з удосконален-
ня ЗСУ, реформування СБУ, 
відновлення військово-мор-
ського флоту й авіації та роз-
виток Укроборонпрому;

- засади економічних від-
носин із країною-агресором 
та окупованими нею терито-
ріями України;

- плани кандидата щодо 
відновлення територіальної 
цілісності України, повернен-
ня Криму й Донбасу;

- план кандидата з вирі-
шення питань збереження 
територіальної цілісності  
в майбутньому.

4. Майбутній Президент 
повинен консолідувати 
Україну. Тому важливо зна-
ти його плани з наступних 
питань:

- бачення консолідуючої 
національної ідеї. Агресія РФ 
згуртувала країну, тому необ-
хідно з’ясувати, як кандидат 
бачить свою роль у підтримці 
патріотичних рухів;

- плани з розвитку освіти, 
науки й культури. Не всі кан-
дидати розуміють роль освіти 
й культури як головного під-
ґрунтя існування держави. 
Відповіді на питання з освіти  

і культури у деяких кандидатів 
поверхневі. Такі кандидати не 
варті вашої уваги. Відомо, що 
видатні президенти країн на-
віть у важкі часи опікувалися 
цими питаннями. Наведу два 
приклади. Прем’єр-міністр 
Великої Британії Вінстон 
Черчіль у 1942 році, розгля-
даючи бюджет країни, який 
йому надав уряд, звернув 
увагу на зменшення видатків 
на культуру. Нагадаю, що на 
той час країна вела тяжкі бої 
з гітлерівською Німеччиною. 
Він запропонував відновити 
видатки на культуру й сказав: 
«Якщо не буде культури, то за 
що ж ми воюємо?» Президент 
США Джон Кеннеді після про-
грашів у освоєнні космосу  
в 1960 році зауважив: «…ми 
програли за шкільною пар-
тою». Надалі США приділили 
велику увагу питанням освіти;

- плани з протидії дискри-
мінації і насильству.

5. Важливою функцією 
Президента є стратегія еко-
номічного розвитку кра-
їни. Питання економічного 
розвитку Президент не може 
вирішувати особисто, без 
Верховної Ради й Уряду. У 
цих питаннях у Президента є 
тільки законодавча ініціати-
ва. І якщо він не має потуж-
ної фракції у Верховній Раді 
й однодумців в Уряді, то всі 
його законодавчі ініціативи 
будуть заблоковані. Згадайте 
незлагоджену роботу екс-
Президента Віктора Ющенка 
й екс-Прем’єр-міністра Юлії 
Тимошенко (2005–2010 роки). 
Особисті амбіції обох полі-
тиків дратували громадян 
України, призвели до зневі-
ри в державних інституціях і, 
урешті-решт, сприяли прихо-
ду Віктора Януковича зі своєю 
командою, які остаточно по-
грабували країну й привели 
війну.

Якщо ви бачите на біл-
бордах обіцянку кандидата  

в Президенти знизити ціну  
на газ у 2–4 рази, знизити та-
рифи та інше, то можете не 
сумніватися – це брехня. Пре-
зидент юридично цього ро-
бити не може.

Задачі Президента поля-
гають у наступному:

- шляхи й рушійні сили 
економічного розвитку;

- державна політика сти-
мулювання інноваційних  
секторів;

- шляхи створення спри-
ятливого клімату для бізнесу, 
особливо малого й середньо-
го, який дає в розвинених 
країнах суттєві податки до 
бюджету. Ставлення до ринку 
землі та ін.;

- бачення реформ фіс-
кальної служби, митниці, гос-
подарських судів. Запобіган-
ня криміналу в економічному 
секторі (рейдерству).

Цей напрямок роботи 
Президента досить багато-
гранний, і бажаючі еконо-
місти можуть долучитися до 
більш ретельних роз’яснень, 
але загальним критерієм 
може стати питання: як гро-
мадянин чи фірма зможе реа-
лізувати свою підприємниць-
ку та інноваційну ініціативу.

І останнє на сьогодні. 
Важливим є питання щодо 
етики діяльності кандидата  
в минулому, чесності й від-
критості інформації канди-
дата про себе та свою потен-
ційну команду, прозорість 
фінансування його виборчої 
кампанії, відсутність чи наяв-
ність адміністративного ре-
сурсу. Досить нам уже людей  
з кримінальним минулим і тих, 
хто явно чи неявно оббирав  
країну.

P.S. Вийшла велика стаття, 
багато літер, але я й не обіцяв, 
що все буде легко. Думаю, 
що в студентських групах на 
кураторських годинах від-
будуться обговорення щодо 
наступних виборів і ця стат-
тя допоможе у формуванні 
власної думки. Варто також 
долучитися політичному дис-
кусійному клубу. І тоді, я спо-
діваюся, ми оберемо гідного 
Президента України.

Вячеслав Медведєв

БУДУТЬ ВИБОРИ У НАС

ЩО МОЖЕ І ЧОГО НЕ МОЖЕ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ,
АБО ЯК ВИБРАТИ ДОСТОЙНОГО ПРЕЗИДЕНТА

На думку відомих політиків, вибори-2019 будуть досить напруженими і навіть небезпечними. Адже ми вперше оби-
раємо Президента України в умовах затяжної війни, тривалої окупації територій і толерантного ставлення до тих, 
хто сприяв окупації нашої країни. Уперше від нашого вибору буде залежати не стільки особа Президента, а, перш за 
все, факт існування держави Україна. Помилка буде коштувати окупації ще більших територій. Ми, жителі Донецької 
області, а також південних регіонів України, можемо в один момент опинитися в так званому ОРДЛО і надалі «скушту-
вати» безправного життя на кшталт Придністров’я, Осетії і Нагорного Карабаху. Тому ми починаємо нову рубрику,  
яка допоможе розібратися у складній політичній ситуації і зробити правильний вибір.

«КІБОРГИ» ВИСТОЯЛИ, НЕ ВИСТОЯВ БЕТОН21 січня 2015 р. – останній 
день захисту ДАП 242 дні
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Якщо палітра яскравих фарб по-
троху починає блякнути, то саме час 
пробудити свою внутрішню дитину.  
28 січня підходить для цього якнай-
краще, бо саме в цей день святкують 
День пробудження внутрішньої ди-
тини. У цей день можна починати кор-
чити різні смішні гримаси, грати в сніж-
ки, ліпити снігову бабу, кататися на 
каруселях та сміятися безупинно, ве-
редувати, якщо нам не віддають улю-
блену «іграшку», дивуватися найпро-
стішим речам, радіти й тут же плакати, 
коротше кажучи, робити всі ті речі, що 
ми любили робити в дитинстві.

31 січня – День малювання сон-
ця на снігу. Що таке сонце? Перш за 
все це, звичайно ж, світло. Тому раджу 
всім в останній день січня запасатися 
різними джерелами світла – це може 
бути ліхтарик або свічка, або така 
мила світлодіодна (напевно) штучка,  
із тих, що продаються в переходах, або 
просто кишенькове дзеркальце – щоб 
відображати будь-який найменший 
промінчик світла. І можна починати із 
самого ранку: світити на сніг, малюва-
ти світлові візерунки, а вже якщо вас 
двоє або кілька – вийде ціле світло-
ве шоу. Єдина проблема в цей день 
для всіх нас – знайти сніг, тому що, 
як відомо, погода любить підносити 
нам не найприємніші сюрпризи на-
передодні найкоротшого місяця року. 
Але цей ритуал необхідний, і тому до-

ведеться шукати інші способи – на-
приклад, відкрити морозилку свого, 
або навіть чужого, холодильника, ви-
їхати за місто, полетіти на Північний 
полюс – тож потрібно обов'язково 
що-небудь придумати. Чому? А ти 
тільки уяви, наскільки красиво це все 
буде виглядати з висоти пташиного 
польоту, якщо одночасно хоча б сто 
різнокольорових ліхтариків світять  
на білий сніг.

2 лютого – Національний день 
їжака. Ця тваринка полюбилася нам 
майже так само, як і котики. Багато 
хто любить дивитися відео з їжачками,  
і мало знайдеться людей, які, бача-
чи фотографії милого їжачка, ні разу  
не посміхнулися.

У кожної людини є якісь відомі 
лише їй дивні, а може бути – і зовсім 
нормальні, таємні бажання. Іноді ми 
не наважуємося їх здійснити тільки 
тому, що боїмося, що наша поведінка 
або вчинок викличе непорозуміння, 
здивування або навіть осуд оточую-
чих нас людей. Але 4 лютого про це 

не потрібно навіть згадувати, бо це – 
День дивовижних диваків. Сьогод-
ні можна абсолютно не турбуватися  
з цього приводу. Сьогодні можна аб-
солютно все. Сьогодні ви повинні бути 
дивовижним диваком. Здійсніть свої 
найбожевільніші вчинки, виконайте 
найзаповітніші бажання, покажіть себе 
таким, яким вас ще ніхто ніколи не ба-
чив. І нехай усе, що ви сьогодні збира-
єтеся зробити, буде трішечки безглуз-
дим, оригінальним, дивним, забавним, 
одним словом – дивовижним. Залиши-
лося тільки почати чудити. Будьте трі-
шечки сміливіші в цей день.

5 лютого – День розфарбовуван-
ня планів на майбутнє. Майбутнє – як 
білий лист паперу. Перед тим як скла-
дати плани, обов'язково придбайте 
яскраві фарби. Адже складаючи плани 
на майбутнє, їх неодмінно треба роз-
фарбовувати. Так вони будуть більш 
яскравими, явними, реальними й куди 
більш здійсненними. Радісних різно-
кольорових вам планів, особливо 
коли все навколо буває таким сірим  
і неясним.

Чи любите ви сходи? Великі й ма-
ленькі, парадні й так звані «чорні», пря-
мі й спіральні? Якщо так, то 6 лютого 
святкується День сходинок і сходів. 
Інколи не знаєш заздалегідь, куди вони 
можуть привести. Якщо навіть звичай-
на, здавалося б, драбина може завести 
в таємничі глибини антресолей, ко-

мор і горищ, то куди можуть привести 
справжні сходи зі своїми секретами  
й потаємними ходами? І, мабуть, най-
загадковішим у сходах і сходинках є те, 
що ніколи не знаєш заздалегідь, чого 
від них можна очікувати.

8 лютого – День підкидання мо-
нетки. А ви коли-небудь приймали 
таким чином якесь дуже важливе рі-
шення? Якщо ні, то сьогодні саме час 
починати. І причина навіть не в тому, 
що це дуже весело і, якщо робити все 
за наукою, то з тебе знімається будь-
яка відповідальність за рішення. Про-
сто сьогодні такий день, коли будь-яке 
рішення, прийняте подібним чином, 
виявиться правильним, неважливо, 
коли саме ти побачиш його результат 
– тут-і-тепер або через якийсь час. Але 
найцікавіше почнеться, коли монетка 
закотиться під шафу або вилетить у 
вікно (і таке буває), або, чого добро-
го, стане ребром. Що саме почнеться? 
Надаю вам можливість дізнатися про  
це самостійно.

Чи бувало у вас таке, що просто так 
гарний настрій, просто гарний день? 
Так? Тоді вам необхідно відсвяткува-
ти одне дуже важливе свято 9 лютого 
– День «апростодобре». Скажеш ти 

«Апростодобре» і посміхнешся небу, 
вітру, чорному коту, якійсь тітці з по-
рожніми відрами. Адже ні криза на 
дворі, ні погані прикмети не змінять 
такого близького «апростодобре». На-
віть маленька дитина знає, що просто 
на світі нічого не буває, завжди є купа 
«тому» та «чому». Тому що: маленький, 
великий, білий, червоний... Але для 
одного «просто» місце знайдеться за-
вжди: адже апростодобре жити на бі-
лому світі, апростодобре не думати ні 
про що, апростодобре вірити в казки 
ці, а чому? Апростодобре.

Якщо вам здається, що вам не 
вистачить вищезазначених свят, 
пам’ятайте лише одне – кожен ство-
рює свята сам. Свята приносять яскра-
ві барви та позитивні емоції. Ось так 
просто, легко та приємно можна по-
збутися депресії.

Софія Павлова

Начнем с простого. Китайская 
Huawei присоединилась к гонке  
в нише ультрабуков. Apple негодует: 
долгое время у них в этой нише не 
было конкурентов, а теперь Microsoft 
со своими Surface Book, несколь-
ко лет назад присоединились Asus  
с линейкой ZenBook и Acer с линей-
кой Swift, теперь еще и Huawei ре-
шили заявить права на этот сегмент, 
показав на выставке MateBook. На 
первый взгляд, неплохо, но жизнес-
пособность этого устройства еще 
предстоит проверить. Скоро в эту 
нишу могут заглянуть еще и Xiaomi,  
и тогда начнётся гонка.

Ультрабуки – удел людей 
корпоративного класса, а что  
в игровом? Тут очень хорошо 
выделилась компания Dell, пока-
зав миру абсолютно новый концепт 
игрового ноутбука. Alienware area 51 
помимо того, что имеет абсолютно 
изумительный футуристичный ди-
зайн, так еще и является довольно 
прорывным в плане технической на-
чинки. Несмотря на то, что это доволь-
но компактный игровой ноутбук, он 
сочетает в себе производительность 
полноразмерного процессора и такой 
же видеокарты, но и это еще не все. 
И видеокарта, и процессор подлежат 
самостоятельней замене без «танцев 
с бубном» и боязни сломать что-то. 
Ранее такими функциями ноутбуки не 
обладали. Но цена кусается: от 2500  
до 5000 долларов.

В этом сегменте еще показа-
ли новое устройство в рамках ли-
нейки игровых девайсов Asus ROG. 
Это такой себе трансформер с упо-

ром на моноблок, от которого од-
ним движением руки отсоединяет-
ся клавиатура, и он превращается  
в настольный игровой ПК, у которого 
все компоненты системного блока на-
ходятся в мониторе.

На выставке представили иннова-
ции в области транспорта – воздушное 
такси от компании Bell под названием 
Nexus. Компания в основном зани-
мается военными разработками, та-
кими как самолеты с вертикальными 
взлетом и посадкой, и решила пе-
ренести их за пределы военной 
промышленности. Новое воздушное 
такси обладает электрическим двига-
телем и шестью поворотными пропел-
лерами, что позволяет ему вертикаль-
но взлететь и, развернув пропеллеры, 
на скорости до 150 миль в час пере-
возить до 5 пассажиров, включая пи-
лота. Над дизайном тоже постарались, 
обыграли все элегантно. Ну, и так как 
это транспортное средство будущего, 
то без нотки футуризма не обошлось.

Решили проявить себя и всемир-
но известные, правда, не в области 

технологий, Procter&Gamble. Они 
представили так называемый прин-
тер косметики. Довольно компак-
тное устройство, которое выполнено  
в форм-факторе триммера для бри-
тья. Он оснащен камерой, которая 
считывает состояние кожи и тут же 
накладывает нужный слой тональ-
ного крема на определенные места.  
О ценнике на такое чудо производи-
тель пока никаких комментариев не 
дал, но рассчитывать, что будет деше-
во, определенно не стоит.

Не обошлось и без LG – они пред-
ставили новый телевизор из преми-
альной линейки Signature. Казалось 
бы, что премиального может быть 
в телевизоре, ан нет. Телевизор со-
стоит из двух основных деталей: соб-
ственно сам экран и саунд-бар. Отли-
чительной чертой является то, что 
экран очень тонкий и гнущийся и в 
случае ненадобности может баналь-
но сворачиваться в рулон внутри са-
унд-бара или стать просто красивым 
элементом дизайна комнаты. Ну,  
и так как телевизоры уже давно не 
просто экран со сборником кана-
лов, а полноценное мультимедийное 
устройство, то часть экрана может 
выезжать, отображая информацию  
о погоде или проигрываемой музыке.

Выделились так же японцы 
со своим унитазом от фирмы 
Kohler с голосовым ассистентом 
от Amazon Алексой. Он оснащен 
функциями контроля температуры 

воды, подогрева сиденья, авто-
матического подъёма крышки  
и т. д. Ну и куда же без подсветки. Цена 
вопроса – 7000–8000 долларов. Еще 
одна японская компания, Groove X, по-
казала робота-обнимашку по имени 

Lovot, призванного следовать за вами  
и постоянно обнимать.

Вот такие новинки представила 
выставка CES 2019, наполненная кучей 
разнообразных девайсов, призванных 
облегчить и сделать нашу жизнь на-
много приятнее и удобнее во всех  
ее аспектах.

Никита Забродский

«ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Ответы на вопросы  из прошлого 
номера.

Вопрос 1. Мать писателя Леонида 
Юзефовича в войну была медсестрой. 
Однажды они с начальником части 
должны были пройти по НЕМУ, и на-
чальник галантно пропустил женщину 
вперёд. Назовите ЕГО двумя словами.

Ответ: минное поле.
Комментарий: тут галантность 

была явно неуместна
Автор: Александр Коробейников, 

Саратов.
Вопрос 2. Авраам Линкольн счи-

тался порядочным и принципиальным 
человеком. Когда Линкольн увидел  
в свежеизданной биографии, что  
ЭТОТ ЧЕЛОВЕК прочёл некую книгу,  
то тут же бросился читать её. Назовите 
этого человека.

Ответ: Авраам Линкольн (то есть 
он сам).

Комментарий: в биографии Лин-
кольна соврали о книге, которую 
Линкольн якобы прочитал. Чтобы не 
допустить неправды в собственной би-
ографии, Линкольн тут же прочёл эту 
книгу.

Автор: Владимир Островский, 
Киев.

Вопрос 3. Среди произведений 
Толкиена не все были посвящены Сре-
диземью. Так, он ежегодно «дрожащим» 
почерком писал своим детям несколь-
ко писем… От лица кого?

Ответ: Санта-Клауса.
Комментарий: дрожал «Санта-Кла-

ус» потому, что «вырвался из страшной 
пурги».

Автор: Константин Науменко, Киев.

Продолжаем публиковать 
вопросы второго этапа между-
народного молодежного турнира 
по игре «Что? Где? Когда?» под на-
званием «Школьный Синхрон – Lite.  
Выпуск 2.2».

Вопрос 1. В одном азиатском пле-
мени устраивают необычные дуэли  
с использованием длинных перьев  
павлина. Признаком пораже-
ния считается ОН. Назовите ЕГО 
четырёхбуквенным словом.

Вопрос 2. Уставшим матросам с 
кораблей Колумба во время плавания 
в Америку приходилось ДЕЛАТЬ ЭТО 
прямо на палубе. Увидев, как ЭТО ДЕ-
ЛАЮТ индейцы, они переняли новше-
ство. Ответьте одним словом, что такое  
ДЕЛАТЬ ЭТО.

Вопрос 3. Благодаря своим 
пышным усам британский композитор 
Эдуард Элгар заменил британского 
физика Майкла Фарадея. Специалисты 
надеются, что пышные усы усложнят 
ИМ работу. Назовите ИХ словом с двумя 
корнями.

Александр Мельников,
президент Клуба  

интеллектуальных игр ДГМА

НОВИНКИ CES 2019

ХВИЛИНКА ПОЗИТИВУ

Недавно в Лас-Вегасе закончилась выставка International Consumer 
Electronics Show. Длилась она 5 дней, с 8 по 12 января включительно, 
и приняли участие в ней более 400 производителей. Было показано 
много интересного из мира потребительской электроники, начиная 
с очередных обновлений модельных рядов ноутбуков и заканчивая 
летающими такси, принтерами для макияжа, которые наносят кос-
метику сразу на лицо, и умного японского унитаза за 8000 долларов.

Свята пройшли, і потроху на нас починає тиснути буденність. Іноді зовсім нічого не хочеться, 
з’являється емоційна спустошеність, яскраві барви тьмяніють, потроху прокидається депресія. Бороти-
ся з цим не допомагають ані солодке, ані прогулянки? Може, у вас з’явилася нестача свята? Тоді це дуже про-
сто виправити. Пропонуємо вам наш особистий рецепт боротьби з цими симптомами, і вам стане краще 
вже через два тижні.


