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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВАЖКОГО ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВАЖКОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІМАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ

НАШОГО НАУКОВЦЯ НАШОГО НАУКОВЦЯ 
ОБРАЛИ АКАДЕМІКОМОБРАЛИ АКАДЕМІКОМ

Завідувач кафе-
дри ФБСП, д-р екон. 
наук, проф. Світлана 
Єлецьких багато ро-
ків плідно співпрацює 
з Інститутом еконо-
міки промисловості 
НАН України (м. Київ), 
має спільні проєкти  
й розробки. Нещодавно 
її було обрано академі-
ком Академії економіч-
них наук України зі спе-
ціальності «Економіка 
промисловості».

У рамках проєкту «Стар-
тап-школа Sikorsky Challenge: 
сприяння інноваційному роз-
витку та підприємницькій ді-
яльності стартапів у цільових 
університетах Донецької та 
Луганської областей», який 
здійснюється за підтримки Про-
єкту USAID «Економічна під-
тримка Східної України», у стар-
тап-школі «Sikorsky Challenge 
Краматорськ» протягом люто-
го-травня 2021 р. відбулося на-
вчання двох груп стартаперів  
(43 особи), які прослухали курс 
«Основи інноваційного підпри-
ємництва та практика запуску 
стартапу», а також двох груп 
співробітників ДДМА (12 осіб), 
які пройшли підвищення квалі-
фікації за курсом «Основи мало-
го інноваційного бізнесу».

Результатом навчання ста-
ла підготовка 10 різноплано-
вих стартап-проєктів (на рівні 
реалізації від ідеї до готового 
продукту), а також розробка 
концепції для Центру ІТ-рішень 
у Донецькій області, відкритого 
в ДДМА у квітні 2021 р. (про-
єкт «Вільний освітній простір 
– Центр ІТ-рішень» команди від 
кафедри менеджменту).

4 червня 2021 р. проєкти, 
розроблені слухачами стартап-
школи «Sikorsky Challenge Кра-
маторськ», було представлено 
на конкурсі стартап-проєктів  
у Донбаській державній маши-
нобудівній академії.

До складу журі увійшли: 
керівник Всеукраїнської Інно-
ваційної Екосистеми «Sikorsky 
Challenge Україна» Інна Малю-
кова, співзасновник інновацій-
ної екосистеми Ігор Пеер, се-
кретар Краматорської міської 
ради Ігор Сташкевич, директор 
Центру розвитку малого та 
середнього підприємництва 
Донецької ТПП Олег Бедзай, 

голова Східноукраїнського 
Технокластеру Павло Зайцев, 
проректор із наукової роботи, 
управління розвитком та міжна-
родних зв’язків ДДМА Михайло 
Турчанін, старша менеджерка 
Проєкту USAID «Економічна 
підтримка Східної України» 
Сніжана Леу-Севериненко, тре-
нер стартап-школи Sikorsky 
Challenge Марина Івченко та 
ментор стартап-школи ДДМА 
«Sikorsky Challenge Крама-
торськ» Наталя Михайличенко.

10 команд наших стартапе-
рів підготували проєкти різної 
спрямованості:

- половина представлених 
проєктів відноситься до галузі 
ІТ: мобільний додаток для роз-

витку фінансової грамотності 
«Гаманець мрійника», систе-
ма моніторингу температу-
ри зберігання медпрепаратів 
PharmsThermoControl, логістич-
на система для малого та серед-
нього бізнесу Address-Logistics, 
мобільний додаток для еко-ак-
тивної спільноти «Еко волон-
тер», інтелектуальний агент для 
налагодження програмних ко-
дів BusyBeaver;

- чотири проєкти – комер-
ціалізація технологічних розро-
бок: виробництво консистент-
них мастил TechOil, 3D-друк 
металевим філаментом 3D-M, 
поліпшення стійкості різальних 
крайок медичного інструмен-
ту PMP – long-lasting stable cut, 
модернізація газових котелень 
державних установ Project 
Warm;

- один проєкт – у сфері осві-
ти: ХІТ («Хаб інноваційних тех-
нологій») – освітньо-інновацій-
ний простір для молоді нашого 
міста.

Варто сказати, що всі проєк-
ти були представлені на достат-
ньо високому рівні, що зумови-
ло гостру боротьбу за призові 

місця серед проєктів, що про-
йшли до фіналу Регіонального 
конкурсу стартап-шкіл Sikorsky 
Challenge (відбудеться в жов-
тні 2021 р.). Утім, переможця 
можна було передбачити за-
здалегідь – це стартап-проєкт 
кафедри хімії та охорони праці 
ДДМА «TechOil – консистентні 
мастила широкого спектру за-
стосування», який є результа-
том багаторічних розробок та 

випробувань. Можна сказати, 
це вже готовий продукт, захи-
щений патентами, який вима-
гає лише декількох кроків для 
успішної комерціалізації. Споді-
ваємося, першим із цих кроків 
стане перемога на нашому кон-
курсі стартапів.

Не був несподіванкою і ви-
бір другого призера – проєкту 
PharmsThermoControl, що вже 
впроваджено на Краматорській 
міській станції переливання 
крові. Напрямок модернізації 
обладнання для зберігання 
медичних препаратів, вакцин, 
компонентів крові є надзви-
чайно актуальним у сучасних 
умовах.

А от за третє місце розгор-
нулася запекла боротьба се-
ред проєктів BusyBeaver та ХІТ. 
Спікерами цих двох проєктів 
виступали наші студенти –  Ан-
дрій Капелещук та Дар’я Сидюк. 
Яскравий виступ Дар’ї захопив 
не тільки журі, але й всіх, хто був 
присутній у залі: актуальна про-
блема, яскрава спікерка, повне 
концептуальне обґрунтування, 
розроблене керівником, що 
не перший рік працює в зазна-
ченій проблематиці, – профе-
сором Сергієм Ковалевським. 
Можливо, виступ Андрія був 
не таким яскравим, але витон-
чена простота рішення, запро-
понованого його керівником 
(доцентом Веніаміном Гітісом, 
що спеціалізується на нейро-
мережах), дозволила здобути 
прихильність журі та отримати 
на один бал більше.

До складу фіналістів також 
пройшли проєкти «Еко-волон-
тер» та «Гаманець мрійника» 
– сподіваємося, що до жовтня 
вони пройдуть шлях від ідеї  
до прототипу додатку, що зро-
бить боротьбу ще цікавішою!

(Закінчення на с. 3)

1–4 червня в Академії про-
йшла XIX міжнародна науково-
технічна конференція «Важке 
машинобудування: проблеми та 
перспективи розвитку». На кон-
ференцію приїхали вчені з бага-
тьох міст України: Києва, Харко-
ва, Сум, Дніпропетровська та ін.

Робота конференції прово-
дилася у вигляді засідань і диску-
сій про сучасні проблеми маши-
нобудування й металообробки, 
надійності та якості технологіч-
них систем, нові напрямки роз-
витку процесів металообробки, 
металорізальних верстатів та 
інструментів. Були розглянуті 
питання прогресивної техніки 
та технології для важкого маши-
нобудування, а також проблеми 
інженерної освіти та підготовки 
кадрів вищої кваліфікації, ме-
неджменту та маркетингу.

Пленарне засідання відкрив 
ректор Академії, д-р техн. наук, 
професор Віктор Ковальов.  
З привітальним словом також 
виступив д-р техн. наук, профе-
сор, проректор Національного 

технічного університету «Хар-
ківський політехнічний інститут» 
Магомєдемін Гасанов.

Професор СумДУ Вільям 
Залога у своїй доповіді зробив 
порівняльну оцінку методів та 
виклав методологічні основи 
призначення режимів різання 
при обробці важкооброблюва-
них матеріалів.

Впливу нанослойних за-
хисних покриттів на інтенсив-
ність зношування інструментів, 
оснащених полікристалічним 
нітридом бору, була присвяче-
на доповідь співробітника Ін-
ституту надтвердих матеріалів  
ім. В. М. Бакуля НАН України, 
канд. техн. наук Андрія Манохіна.

Проблеми підготовки інже-
нерних кадрів, досвід дуального 
навчання НТУ «ХПІ» були висвіт-
лені в доповіді зав. каф., профе-
сора Олександра Пермякова.

Д-р техн. наук, проф., учений 
секретар НТУ «ХПІ» Олександр 
Заковоротний у своїй доповіді 
розповів про розробку інтелек-
туальних комп’ютерних систем 

підтримки прийняття рішень 
для керування динамічними 
об’єктами.

Доповідь професора НТУ 
«ХПІ» проф. Олександра Клочка 
була присвячена підвищенню 
ефективності технологічних 
процесів формування поверхне-
вого шару зубчастих коліс важ-
ких токарних верстатів із ЧПК.

Зав. каф. НТУ «ХПІ», д-р техн. 
наук, проф. Віталій Чухліб допо-
вів про наукові напрямки діяль-
ності кафедри комп’ютерного 

моделювання та інтегрованих 
технологій обробки тиском.

У секціях науковці продо-
вжили доповіді про свої розроб-
ки. Були представлені для обго-
ворення результати роботи над 
кандидатськими дисертаціями.

За матеріалами конферен-
ції виданий збірник наукових 
праць «Важке машинобудуван-
ня. Проблеми та перспективи 
розвитку».

Яна Васильченко, 
завідувачка кафедри КМСІТ

Донбаська державна машинобудівна академія 
оголошує  конкурс на заміщення посад, які будуть 

вакантні з 01.09.2021:

Вимоги до претендентів:
Посади науково-педагогічних працівників можуть обіймати особи, які вільно володі-

ють державною мовою, мають повну вищу освіту за профілем кафедри.
На посаду старшого викладача, викладача та асистента приймаються особи,  

які мають наукові ступені доктора філософії (кандидата наук), ступінь магістра, досвід 
викладацької, науково-дослідницької роботи. 

На посаду доцента можуть претендувати особи, які мають учене звання доцента або 
старшого наукового співробітника та/або наукові ступені доктора наук, доктора філософії 
(кандидата наук) та стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років.

На посаду професора можуть претендувати особи, які мають науковий ступень 
доктора відповідної галузі наук (як виняток – доктора філософії (кандидата наук)), стаж 
науково-педагогічної роботи не менше 10  років, а також видані підручники, навчально- 
методичні посібники, інші наукові праці та які викладають курси на високому науково-тео-
ретичному рівні, готують науково-педагогічні кадри.

Заяви на участь у конкурсі подаються  у  строк до 19 липня 2020 року
за адресою: м. Краматорськ, вул. Академічна, 72, відділ кадрів (ауд.1232),   

тел. 41-68-00.
До заяв додаються копії паспорта, ідентифікаційного коду, документів про освіту, ди-

плома кандидата (доктора) наук, атестата доцента (професора), список наукових праць.

Факультет інтегрованих технологій
і обладнання

Кафедра обладнання і технології 
зварювального  виробництва:
 доцента 2 ставки,
 старшого викладача 1 ставка.
Кафедра хімії та охорони праці:
 доцента 3 ставки.
Кафедра основ проектування машин:
 асистента 1 ставка.
Кафедра технології і обладнання 
ливарного  виробництва:
 старшого викладача 2 ставки,
 асистента 1 ставка.
Кафедра обробки металів тиском:
 старшого викладача 1 ставка.
Кафедра комп’ютеризованих дизайну
і моделювання процесів і машин:
 професора 1 ставка.

Факультет машинобудування
Кафедра підйомно-транспортних машин:
 доцента 2 ставки,
 старшого викладача 1 ставка.
Кафедра комп’ютеризованих мехатронних
систем, інструменту і технологій:
 доцента 1 ставка.
Кафедра автоматизації виробничих 
процесів:
 доцента 1 ставка,
 асистента 1 ставка.
Кафедра фізики:
 старшого викладача 1 ставка.
Кафедра математики і моделювання:
 доцента 2 ставки.

Факультет економіки 
та менеджменту

Кафедра обліку, оподаткування 
та економічної безпеки:
 доцента 1 ставка,
 старшого викладача 2 ставки.
Кафедра фінансів, банківської справи 
та підприємництва:
 доцента 2 ставки.
Кафедра менеджменту:
 доцента 3 ставки.
Кафедра фізвиховання і спорту:
 доцента  2 ставки,
 старшого викладача 2 ставки,
 викладача 1 ставка.
Кафедра філософії 
та соціально-політичних наук:
 доцента  2 ставки.

Факультет автоматизації 
машинобудування та інформаційних 

технологій
Технічна механіка:
 доцента 1 ставка,
 старшого викладача 2 ставки.
Кафедра комп’ютерних інформаційних
технологій:
 старшого викладача 1 ставка,
 асистента 2 ставки.
Кафедра електромеханічних систем 
автоматизації:
 доцента 1 ставка.
Кафедра інтелектуальних систем 
прийняття рішень:
 доцента 1 ставка.
Кафедра інформатики і інженерної графіки:
 доцента 0,25 ставки.

Пленарне засіданняПленарне засідання

Команда переможців з кафедри ХіОП Команда переможців з кафедри ХіОП 
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Золота медаль на ІІ Всеукраїнському 
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27 травня в рамках дискусійно-
го клубу ДДМА пройшло засідання 
круглого столу за актуальною темою 
«Конституція очима молоді». Захід 
відбувся на онлайн-платформі Zoom, 
приєднатися до обговорення мали 
змогу всі охочі студенти, викладачі та 
співробітники Академії.

Засідання розпочалося з промо-
ви доцента кафедри філософії та со-
ціально-політичних наук Олександра 
Кваши. За темою дискусії студенти 
2-го курсу, що навчаються за спеці-
альністю «Політологія», підготували 
тематичні доклади та презентації. 
Кожен із промовців охарактеризував 
певний етап розвитку Конституції.

У своєму виступі за темою «Кон-
ституція: визначення поняття та 
історичний огляд міжнародного 
досвіду» студент Костянтин Чоста 
детально розповів про процес за-
родження Основного закону у світі, 
зазначив основні функції, за якими 
працює Конституція. Також були роз-
глянуті форми та структури поняття 
«Конституція». Окрім цього, Костян-
тин поділився зі слухачами добіркою 
цікавих фактів про Основні закони  
в країнах світу. Ви знали, що у Ве-

ликої Британії Конституція взагалі 
відсутня, а в Ізраїлі ще знаходиться  
в розробці?

Студент Анатолій Грицина у сво-
їй доповіді «Конституційний процес 
в Україні від зародження до 1991 
року» визначив поняття конститу-
ційного процесу в Україні. Слухачі ді-
зналися про поступове формування 
української Конституції, починаючи 
від «Пактів і Конституції прав і воль-
ностей Війська Запорозького», на-
писаних Пилипом Орликом у 1710 р.,  
і аж до ухвалення Декларації про 
державний суверенітет України  
в 1990 р. Остання зазначена подія 
стала початком нового етапу консти-
туційного процесу.

Цей етап висвітлила у своїй до-
повіді «Конституція незалежної 
України» Софія Войтко. Студентка 
розповіла історію створення нової 
Конституції з моменту становлен-
ня України незалежною та коротко 
окреслила вагомі зміни, яких зазнав 
Основний закон при кожному з пре-
зидентів.

Наприкінці заходу Ольга Бєсє-
діна, зав. відділу науково-техніч-
ної бібліотеки ДДМА, підготувала 
бібліографічний огляд літератури  
за темою, поділилася цікавою інфор-
мацією та показала копії Конституції 
України, які можна знайти в бібліоте-
ці Академії.

Таким чином, після засідання 
дискусійного клубу молодь ДДМА 
дізналася більше фактів щодо історії 
Конституції України.

Софія Войтко

У межах Програми ООН із від-
новлення та розбудови миру та Ком-
поненту «Місцеве самоврядування 
та реформа з децентралізації влади» 
проводиться тренінг для спеціалістів 
Центрів надання адміністративних  
послуг.

Сьогодні, 21 травня, у Центрі  
ІТ-рішень Донецької області при 
ДДМА вперше проводиться практич-
не навчання для представників тери-
торіальних громад – основні принци-
пи роботи з програмою «Універсам 
послуг», яка є спеціалізованою про-
грамою для роботи ЦНАП. Ця програ-
ма використовується в понад 10 ЦНАП 
Луганщини, 4 ЦНАП Донецької облас-
ті. Вона базується на реєстрі громади 
та має всі необхідні функції для роботи 
адміністраторів. Таке навчання дозво-
лить адміністраторам, які прийшли на 
роботу, швидко навчитися, а адміні-
страторам, які вже працюють з про-
грамою, покращити навички роботи. До представників територіальних 

громад із привітанням звернулися про-
ректор з наукової роботи, управління 
розвитком та міжнародних зв’язків 
Михайло Турчанін і керівник Центру  
ІТ-рішень, декан ФАМІТ Сергій Подлєс-
ний. Михайло Турчанін наголосив, що 
Центр ІТ-рішень допоможе присутнім 
та іншим працівникам державних уста-
нов оволодіти сучасним діловодством 
із використанням комп’ютерної техніки 
та інтернету в умовах швидкої диджита-
лізації.

У планах у Центрі ІТ-рішень –  
запровадити навчання з основ роботи 
з програмою SQS ЦНАП, яка також ви-
користовується в ЦНАП територіальних 
громад.

Важливо, що Центр ІТ-рішень 
Донецької області при ДДМА стане  
навчальною платформою для навчання 
електронному документообігу та іншим 
сучасним сервісам.

Сергій Подлєсний, декан ФАМІТ

У ЦЕНТРІ ІТ-РІШЕНЬ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ЦЕНТРІ ІТ-РІШЕНЬ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ПРИ ДДМА ПОЧАЛИСЯ ПЕРШІ ЗАНЯТТЯПРИ ДДМА ПОЧАЛИСЯ ПЕРШІ ЗАНЯТТЯ

«КОНСТИТУЦІЯ ОЧИМА «КОНСТИТУЦІЯ ОЧИМА 
МОЛОДІ»МОЛОДІ»

(ЗАСІ(ЗАСІДАННЯ ДИСКУСІЙНОГО КЛУБУ ДДМА)ДАННЯ ДИСКУСІЙНОГО КЛУБУ ДДМА)

СПОРТСПОРТ

ПЕРЕМОГА В ОБЛАСНИХ ЗМАГАННЯХ ПЕРЕМОГА В ОБЛАСНИХ ЗМАГАННЯХ 
ІЗ БАДМІНТОНУІЗ БАДМІНТОНУ

«СРІБЛО» НА ЧЕМПІОНАТІ ДОНЕЦЬКОЇ «СРІБЛО» НА ЧЕМПІОНАТІ ДОНЕЦЬКОЇ 
ОБЛАСТІ З ФУТЗАЛУОБЛАСТІ З ФУТЗАЛУ

ПІДСУМКИ II ЕТАПУ XVI ЛІТНЬОЇ УНІВЕРСІАДИПІДСУМКИ II ЕТАПУ XVI ЛІТНЬОЇ УНІВЕРСІАДИ

У Донбаській державній машинобудівній 
академії відбулися змагання ІІ етапу ХVІ літньої 
Універсіади України в Донецькій області з бад-
мінтону серед студентів закладів вищої освіти. 
Захід проходив із 20 по 21 травня в спортивній 
залі першого корпусу. 

Із вітальним словом до учасників звернувся 
головний спеціаліст Донецького обласного від-
ділення Комітету з фізичного виховання та спор-
ту МОН України Максим Сорока.

Після зіграних партій місця розподілилися 
наступним чином.

Підсумки особистої першості з бадмін-
тону серед чоловіків:

1-е місце – Михайло Мінаєв (ДДМА);

2-е місце – Артем Тищенко (ДДМА);
3-є місце – Микита Нестеренко (ДНМУ).

Підсумки особистої першості серед  
жінок:

1-е місце – Карина Шинкарьова (ДНМУ);
2-е місце – Регіна Савочкова (ДДМА);
3-є місце – Катерина Кочерова (ДДМА).

Підсумки парної першості (мікс):
1-е місце – Михайло Мінаєв, Регіна Савочко-

ва (ДДМА);
2-е місце – Руслан Рагунович, Карина Шинка-

рьова (ДНМУ);
3-є місце – Володимир Санжаровський, Єли-

завета Харченко (ДонНАБА).

У командному заліку місця з першого по 
третє у відповідному порядку посіли студенти 
Донбаської державної машинобудівної академії, 
Донецького національного медичного універси-
тету та Донбаської національної академії будів-
ництва і архітектури.

Переможці та призері змагань були нагоро-
джені дипломами Донецького обласного відділен-
ня (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту 
МОН України й кубками управління фізичної куль-
тури та спорту Донецької облдержадміністрації.

З 18 по 20 травня 2021 року в приміщенні 
ФОК Донбаської державної машинобудівної 
академії відбулися обласні змагання чемпіона-
ту Донецької області з футзалу серед студентів 
університетів, академій та інститутів.

Із вітальним словом до учасників звернув-
ся головний спеціаліст Донецького обласного 
відділення Комітету з фізичного виховання та 
спорту МОН України Максим Сорока. Із поба-
жаннями вдалої гри, він відкрив змагання.

За підсумками зіграних матчів кращими 
стали представники Донбаського державно-
го педагогічного університету (ДДПУ). Друге 

місце посіли господарі майданчику – команда 
Донбаської державної машинобудівної акаде-
мії (ДДМА), а третє – студенти Донбаської на-
ціональної академії будівництва і архітектури 
(ДонНАБА).

Кращий гравець змагань – Микита Гаврик 
(ДДПУ).

Кращий нападник – Ярослав Мальований 
(ДДПУ).

Кращий захисник – Олексій Беспалов 
(ДДМА).

Кращий воротар – Євгеній Максименко 
(ДДПУ).

З 11 по 24 травня на спор-
тивній базі ДДМА відбулися 
змагання II етапу XVI літньої 
Універсіади України в Доне-
цькій області з баскетболу, 
легкої атлетики, бадмінтону й 
волейболу, а також змагання 
чемпіонату Донецької області 
з футзалу, у яких узяли участь 
збірні команди студентів ЗВО.

Наші спортсмени в трьох 
видах спорту вибороли пере-
могу! У підсумку місця розпо-
ділилися наступним чином:

Баскетбол:
1-е місце – ДДМА;
2-е місце – ДНМУ; 
3-є місце – ДонНАБА.

Легка атлетика:
1-е місце – ДДМА-1;
2-е місце – ДНМУ;
3-є місце – ДДМА-2.

Бадмінтон:
1-е місце – ДДМА;
2-е місце – ДНМУ;
3-є місце – ДонНАБА.

Волейбол:
1-е місце – ДНМУ;
2-е місце – ДДМА;
3-є місце – ДонНАБА.

Футзал:
1-е місце – ДДПУ;
2-е місце – ДДМА;
3-є місце – ДонНАБА.

Кращими спортсмена-
ми в наших командах були 
 визнані:

Артем Гірченко, група 
ФКС-20-2 – баскетбол;

Сергій Давидов, група 
ФКС-19-1 – легка атлетика;

Катерина Кочерова, група 
МН-19-1 – бадмінтон;

Дмитро Павлов, група 
ФКС-20-2т – волейбол;

Даниїл Мозговий, група 
ФКС-18-1 – футзал.

Команди-переможці та 
призери були нагороджені 
кубками й дипломами.

Юрій Сорокін, 
голова СК «ДДМА»
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14 квітня 2014. У ніч з 13 на 
14 квітня РНБО оголосила про 
початок АТО на Донбасі.

17 квітня 2014. У вже захо-
пленому російськими військами 
і колабораціоністами Краматор-
ську патріоти України вийшли на 
мітинг протесту до «Літака». Це 
була відчайдушна спроба досяг-
ти стабільності мирним шляхом.

Навпроти патріотів стояли 
бойовики. Патріотів і бандитів 
розділяв кордон міліції, який, 
звичайно, не зміг би протидія-
ти нападу. У цей час бандитам  
надійшло повідомлення про  
наступ ЗСУ з боку села Сергіївка, 
і бандити розбіглися по місту.

Під час окупації в місті діяли 
різні патріотичні групи спроти-
ву, які займалися допомогою ар-
мії і інформаційною діяльністю.

25 квітня 2014. У Донецьку 
відбувся останній довоєнний 
мітинг патріотів. На учасників 
мітингу напали люди, озброєні 
битками й міліцейськими щита-
ми з кийками. Близько 40 людей 
отримали травми. П'ятеро про-
пали безвісти.

28 квітня 2014. У Луганську 
пройшла остання проукраїнська 
акція, а наступного дня всі адмі-
ністративні будівлі були захо-
плені бандитами.

2 травня 2014. Під 
Слов'янськом почалася «гаря-
ча фаза» війни. Загинули перші 
українські військовослужбовці.

Українські війська о п’ятій 
ранку провели скоординова-
ну атаку на Слов'янськ. Спец-
наз Нацгвардії – зведені за-
гони «Альфа», «Омега», «Вега», 
«Ягуар» і бронетранспортери 
ВСУ за підтримки вертольотів 
протягом дня з боєм захопили 
три блокпости противника під 
Слов'янськом. Це – Билбасів-
ка, БЗС, комбікормовий завод.  
Також була зайнята ключова ви-
сота – гора Карачун, установле-
ні 18 блокпостів. Це були перші 
масштабні тактичні успіхи. Осно-
вні траси навколо Слов'янська 
перейшли під контроль україн-
ських Збройних Сил.

5 травня 2014. Семенівка – 
перший великий бій Російсько-
Української війни.

Цей бій не був спланованим. 
Наші підрозділи пересували-
ся в той день через Семенівку  
з бойових завдань зі створення 
блокпостів і ротації підрозділів 
на аеродромі «Краматорськ». 
Але російські диверсанти роз-
горнули розвідувальну мережу 
навколо Слов'янська й виявили 
інтенсивний рух наших колон. 
Банда Гіркіна намагалася роз-
бити колону з Краматорська  
й зірвати розгортання наших 
підрозділів.

Зав'язався бій, де на боці 
противника було добре знання 
місцевості й ефект раптовості 
– практично всі українські спец-

назівці реального бойового до-
свіду справжньої війни не мали.

Зупинка нашої колони  
на відкритому переїзді дозво-
лила противнику вести вогонь 
з укрить. Високий рівень про-
фесійної підготовки десантників 
дозволив навіть у цих несприят-
ливих умовах бою відбити атаку. 
Особиста мужність і майстер-
ність бійців та вогнева підтрим-
ка бронетехніки дозволила ви-
конати завдання.

Колона з Краматорська,  
почувши шум бою, вишикувала-
ся в бойовий порядок і успішно 
прорвалася через переїзд. Втра-
ти – кілька легкопоранених.

Після того як у бій вступили 
«Альфа» й «Омега» з Краматор-
ська, диверсанти здригнулися  
й почали відхід.

Краматорська колона була 
врятована й вийшла без втрат, 
завдяки професіоналізму і само-
пожертві своїх бойових побра-
тимів, які прийняли цей перший 
удар на себе.

13 травня 2014. 95-а аеро-
мобільна бригада потрапила  
в засідку біля села Жовтневе по-
близу Краматорська. У той день 
рота з 95-ї бригади, у складі двох 
БТР-80 із десантом, супрово-
джувала три вантажівки ГАЗ-66  
батареї 82-міліметрових міноме-
тів «Волошка». Даних розвідки 
не було, тому що не всі ще під-
розділи були укомплектовані.

О 12.30 почався щільний об-
стріл із малої відстані з гранато-
мета й стрілецької зброї. Кожен 
десантник діяв у бою самостій-
но. Через густу зелень, усю ко-
лону не було видно. Тому утво-
рилися кілька окремих місць 
оборони. Десантники змогли на-
діслати координати місця бою.  
І за годину на допомогу прий-
шов взвод 95-ї бригади. Десант-
ники мали втрати. З усієї колони 
тільки одна машина й озбро-
єння, яке перевозилося на ній, 
було пошкоджено.

22 травня 2014. У Старо-
більську (Луганська область) 
відбулася перша операція ба-
тальйону «Айдар». У результаті 
групою добровольців з Луган-
ська, Краснодона, Ровеньків, 
Антрацита, а також патріотів 
з інших регіонів України була 
розгромлена рота російських 
найманців, які блокували протя-
гом декількох днів пересування 
української військової техніки  
в напрямку Луганська.

Міліція займала зрадницьку 
позицію (не діяла й фактично 
охороняла російських найман-
ців), а коли правоохоронці зро-
зуміли, що бій закінчується не на 
користь росіян, просто розвер-
нулися й втекли в невідомому 
напрямку.

26 травня 2014. Початок 
боїв за донецький аеропорт. 
26 травня 2014 р. озброєні  
терористи, зокрема й прибулі  
в Донбас кадировці, пробралися 
в будівлю міжнародного аеро-
порту імені Сергія Прокоф'єва  
й захопили його. Зав'язався бій, 
у ході якого українські військо-
ві провели блискучу операцію  
зі звільнення аеропорту. У ті дні, 
біля аеропорту, терористи вби-
ли багато цивільних.

1–2 червня 2014. Росіяни 
почали обстріл Луганської при-

кордонної застави. Прикордон-
ники близько чотирьох днів від-
стрілювалися під гімн України! 
Потім відступили до луганського 
аеропорту.

3 червня 2014. Перша 
успішна наступальна опера-
ція сил АТО, під час якої одно-
часним ударом із трьох на-
прямків підрозділи зі складу  
25-ї повітряно-десантної, 79-ї, 
95-ї аеромобільних бригад, На-
ціональної гвардії і Правого сек-
тора звільнили місто Червоний 
Лиман Донецької області. Чер-
воний Лиман мав ключове зна-
чення для подальших операцій  
у напрямку Слов'янська, як ву-
зол комунікацій, спираючись 
на який російські бойовики  
організували систему поста-
чання банд Гіркіна. Визволення 
міста українськими військами 
могло забезпечити повне ото-
чення російських банд.

У той же день, 3 червня, од-
ночасно з атакою на Червоний 
Лиман сили АТО – підрозділи 
1-го батальйону 95-ї аеромо-
більної бригади, посилені під-
розділами Національної гвардії, 
за підтримки бойових верто-
льотів і штурмовиків Су-25, за-
вдали удару по позиціях бойо-
виків Гіркіна в селищі Семенівка. 
Це селище на східній околиці 
Слов'янська мало ключове зна-
чення для контролю зв’язків між 
Слов'янськом і Донецьком.

Бої за Семенівку й звільнен-
ня Червоного Лиману створили 
передумови для подальших 
успішних дій і оточення банд 
Гіркіна в Слов'янську і відрізали  
їх від постачання зброї.

5 липня 2014. Звільнення 
Краматорська й Слов'янська 
від російських загарбників  
і місцевих колабораціоністів.

Підготував Вячеслав Медведєв

Катери. За тридцять років 
Україна збудувала 8 артиле-
рійських броньованих, більше 
11 ракетних, 12 патрульних, 
2 десантних та 1 протимін-
ний катер. Як відомо, катери  
є дуже мобільними, швидкими, 
але не заміняють повноцінних 
бойових кораблів, на кшталт 
фрегатів, а слугують більш 
як додаткове забезпечення.  
Це стосовно бойових катерів,  
а щодо спортивних та всіх  
інших – то вони файно підхо-
дять для патрулювання, актив-
ного відпочинку, спорту тощо. 
Хіба що в туризмі поступаються 
яхтам, за рахунок комфорта-
бельності останніх.

Катери не використовують 
для далеких походів. Напри-
клад, наші катери «Гюрза-М», 

які виготовляються у м. Києві, 
здатні нести службу та прово-
дити рейди віддаленістю від 
берега до 50 морських миль 
(приблизно 92,6 км), що є до-
волі непогано. Оснащені вони 
українською автоматичною 
гарматою ЗТМ (про неї писали 
в попередньому випуску) та 
керованим ракетним комплек-
сом «Бар’єр» (виробництва КБ 
«Луч», м. Київ). Під час перших 
морських навчань «Гюрза-М» 
зарекомендував себе, як надій-
ний і «живучий» катер, а його 
механізми й системи працюва-
ли безперебійно.

А катери цього типу 
«Бердянськ» і «Нікополь» у  
2018-му навіть встигли пройти 
бойове хрещення в Керченській  
протоці.

Корвети. Тепер перейдемо 
до більш важких кораблів. Саме 
корвети є одними з найчисель-
ніших бойових кораблів у світі. 
На жаль, не в нашій армії. Зде-
більшого ті, що були на озбро-
єнні України, – були захоплені 
РФ у 2014-му в Криму. Нестачу 
корветів поступово ліквідовує 

Міністерство оборони. Так,  
у 2022 році буде спущений 
на воду перший корвет серії 
«Володимир Великий». Усьо-
го заплановано виготовити  
4 корвети.

Корабель буде дещо біль-
ший за звичні корвети й буде 
більш схожий на фрегат. На-
гадаємо, що в Україні вже  
є один фрегат – легендарний 
«Гетьман Сагайдачний». Його 
екіпаж був із числа тих, хто не 
зрадив присязі у 2014 році та 
залишився вірним народові 
України. 

Що ж до «Володимира», 
то оснащений він буде проти-
повітряним та протиракет-
ним озброєнням. При його 

розробці також застосовано 
стелс-технології, що робить 
його менш помітним для різних 
спектрів спостереження. 

ПТМ-кораблі. Але ж не 
тільки військові кораблі ми 
виготовляємо. Серед підйом-
но-транспортних, наприклад, 
згадаємо проєкт самохідного 
перевантажувача П-140 від 
миколаївського заводу «Нібу-
лон». Це найбільший морський 
об’єкт машинобудування, зро-
блений у нас за 30 років. Ванта-
жомісткість становить більше 
10 000 тонн. Обладнаний цей 
велетень двома 45-тонними 
кранами, із довжиною стріли 
36 м. Але такі розміри себе ви-

правдовують, адже річна про-
дуктивність його (можете собі 
уявити) становить до 4 млн 
тонн вантажу. 

Серед транспортних, але 
не підйомних, можна ще згада-
ти буксири-штовхачі проєкту 
121. Того ж таки «Нібулону».  
Випущено було – 4 штуки.  
За рахунок окремих конструк-
торських рішень значно зниже-
на осадка цього судна.

Транспортні кораблі виго-
товляють і на Чорноморсько-
му суднобудівному заводі. Для 
Нідерландів уже збудовано три 
кораблі CF 38850.

Виконуються підготовчі ро-
боти для будівництва п’ятого 
корабля. У ньому будуть змінні 
палуби, що дозволить тран-
спортувати вантажі більшої 
ваги. 

Рибацькі. З найвідоміших 
кораблів відзначимо моро-
зильний траулер 502 ЕМ. Він 
же – «Василь Яковенко». Він 
застосовується не тільки для 
рибальства, а й для переробки 

риби в морожену продукцію. 
Ці «київські риболови» встигли 
порибалити в половині океанів 
планети та здатні автономно 
працювати в морі протягом  
місяця. До 2009 року таких ко-
раблів було побудовано декіль-
ка сотень. Надалі випуск припи-
нився, але їхня основа знайшла 
застосування для проєктів  
інших кораблів.

*    *    *
Насправді, ми маємо ба-

гатий та різноманітний флот 
кораблів. Тут, серед неназва-
них, і фрегати, і теплоходи, є 
навіть криголами! Будували ми 
навіть авіаносці. На жаль, не 
всі вони збудовані в часи віль-
ної України, деякі – ще в СРСР.  
Проте зараз у цій промисловос-
ті дуже непогані позиції, та ще  
й хороші умови для майбутньо-
го розвитку. Адже сухопутну 
армію ми відновили. На ракет-
не озброєння й протиповітря-
ну оборону вже йдуть замов-
лення. Далі, за логікою, – море. 
Звісно, засобів для відбиття 
атаки ворожого десанту з моря 
в нас вистачає. Але ж не варто 
на цьому зупинятися. Кораблі 
ж мають бути не лише у складі 
ВМС, а й для цивільних потреб. 
До того ж і війна рано чи пізно 
скінчиться. І знов настане час, 
коли з українського Криму бу-
дуть відпливати наші моряки на 
новітніх українських кораблях 
під синьо-жовтими прапорами.

Рубрику веде Іван Петренко

ПРО ПЕРШІ ПЕРЕМОГИ ТИХ ДНІВПРО ПЕРШІ ПЕРЕМОГИ ТИХ ДНІВ

ДО ДНЯ ВМС УКРАЇНИ                                                                                                                                                                                                  Є ЧИМ ПИШАТИСЬ!

Було б дивно, якби «морська» країна не мала свого флоту та кораблів. Адже 
військові сили – це запорука політичного впливу та захисту економіки та куль-
тури. Багато країн, що не мають географічного виходу до моря, мріють про 
таку можливість.

Чи є в України свій флот, при тому, що вона має виходи аж до двох морів? 
Так. Є і кораблі, і суднобудівні підприємства. У 2005 році ми входили до Топ-10 
суднобудівників Європи! За роки незалежності ми спустили на воду більше  
40 свої великих кораблів та близько 100 малих. І сьогодні, на щастя, для цієї 
промисловості не найгірші часи. І ми зараз це доведемо. (Згадувати будемо 
лише кораблі, побудовані після 1991 року.)

КОРАБЛІ УКРАЇНИ: ПОДОРОЖ МОРСЬКИМИ ДОСЯГНЕННЯМИКОРАБЛІ УКРАЇНИ: ПОДОРОЖ МОРСЬКИМИ ДОСЯГНЕННЯМИ

«Гюрза-М»«Гюрза-М»

Корпус  «Володимира Корпус  «Володимира 
Великого»Великого»

«Гетьман  Сагайдачний»«Гетьман  Сагайдачний»

«Василь  Яковенко»«Василь  Яковенко»

Самохідний Самохідний 
перевантажувач  П-140перевантажувач  П-140

Буксир-штовхач Буксир-штовхач 
проєкту  121проєкту  121

Наближається сьома річниця визволення Краматорська від російських 
військ і місцевих колабораціоністів. Визволення Слов’янська і Краматорська – 
це не якісь окремі дати в історії військових дій Російсько-Української війни. Ця 
подія стала одним із ключових кроків із відродження давніх традицій захисту 
рідної землі, відродження бойового духу, стратегії і тактики славетного укра-
їнського війська.

На сьогодні війна ще не закінчена, і, на жаль, запропонованими методами 
не може бути закінчена. Але напередодні сьомої річниці ВИЗВОЛЕННЯ згадаємо 
перемоги тих днів.

ЛІТО ПОЧАЛОСЯ ЛІТО ПОЧАЛОСЯ 
З КОНКУРСУ З КОНКУРСУ 
ПРОЄКТІВ...ПРОЄКТІВ...

5 ЛИПНЯ – ДЕНЬ ВИЗВОЛЕННЯ КРАМАТОРСЬКА 5 ЛИПНЯ – ДЕНЬ ВИЗВОЛЕННЯ КРАМАТОРСЬКА 

(Закінчення. Початок  на с. 1)

Утім, не зважаючи на те, хто 
яке місце здобув, хто пройшов 
до фіналу регіонального кон-
курсу, а хто – ні, усі учасники є 
переможцями, як влучно від-
значив тренер міжнародного 
класу Ігор Пеер: усі проєктанти 
за цей час виросли над собою, 
опанували нові навички у сфе-
рі запуску стартапів та комер-
ціалізації наукових розробок, 
що засвідчують вручені кожно-
му з них сертифікати.

Крім того, незалежно від 
місця на нашому конкурсі, кож-
на команда може подати за-
явку на участь у Х ювілейному 
фестивалі Sikorsky Challenge, 
що відбудеться вже в серпні 
2021 р. у м. Київ! Деякі коман-
ди вже зареєстровані, а в інших 
ще є час до 15 червня 2021 р. 
Сподіваємося побачити всі 
наші проєкти серед учасників 
Х конкурсу стартапів Sikorsky 
Challenge!

Наталя Михайличенко

Ця публікація стала мож-
ливою завдяки підтримці 
американського народу, на-
даній через Агентство США 
з міжнародного розвитку 
(USAID), згідно з умовами 
ґранту, наданого Іннова-
ційному холдингу Sikorsky 
Challenge в рамках Проєкту 
USAID «Економічна підтрим-
ка Східної України». Зміст 
цієї публікації є відповідаль-
ністю Інноваційного холдин-
гу Sikorsky Challenge та не 
обов’язково відображає по-
гляди USAID чи Уряду Сполу-
чених Штатів Америки. 
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Не дивлячись на те, що їхати по-
тягом до Дніпра лише чотири годи-
ни, є певні складнощі. До міста потяг 
прибуває о двадцять першій сорок, 
тому досить складно буде добиратися  
до тимчасової оселі. Однак у такий 
час ще ходять трамваї, а ось якщо по-
вертатися назад, то на вокзалі треба 
опинитися о четвертій двадцять ранку.  
Тут лише два варіанти: або йти пішки, 
або викликати таксі. Самі квитки на по-
тяг коштують зовсім недорого – близь-
ко шістдесяти гривень для студента. 
Якщо ви забажаєте дістатися Дніпра 
автобусом, то вам це обійдеться у чо-
тириста гривень за квиток.

Але все це дрібниці в порівнянні  
з тим, що ви зможете побачити.  
Тут будь-який турист знайде собі що-
небудь для душі. Вас зачарують казко-
ві прогулянки набережною, вогники 
нічного міста, приголомшливий театр, 
парки, фонтани та ще багато всього  

цікавого. Проте спочатку проговоримо 
про житло. Не так вже й складно знайти 
собі оселю, адже в Дніпрі можна зніма-
ти «сталінку» за ціною хостелу, треба 
тільки домовитися з хазяїнами про піз-
ній приїзд та ранній виїзд. Окрім того, 
у цьому місті чимало волонтерів, тож, 
якщо добре пошукати, можна знайти 
непогані варіанти. 

Мені доводилося випробовувати 
різні види житла, та один із них я б ніко-
му не порадила: проживання у гостьо-
вому будинку. По-перше, поселення 
у них до двадцять третьої години, тож 
ви взагалі можете не встигнути, якщо 
він знаходиться далеко від вокзалу.  
По-друге, мало кому сподобаєть-
ся, коли тітонька-сторож на кожне 
ваше слово каже: «ТИХО», «тцццццц», 
«тиша»... Тож раджу пошукати хостел 
чи квартиру. Якщо казати про волонте-
рів, то тут вам доведеться подивитися 
інформацію на просторах інтернету. 

Також ніхто не відміняв варіантів із се-
рії: залишитися в друзів, знайти приту-
лок у місцевому храмі тощо.

Доволі складно в Дніпрі знайти  
недорогу кав’ярню, де можна посиді-
ти та насолодитися ароматною кавою. 
Адже велика кількість закладів працює 
«на винос». Якщо ви бажаєте перекуси-
ти та не витратити весь запас коштів, 
можу порадити вам навідатися до 
«Кота». У цьому кафе доволі смачні на-
пої та ситна їжа за привабливою ціною. 
Вам точно сподобається! Також, на на-
бережній теж можна знайти смачну 
каву, але в закладі посидіти не вдасть-
ся.

Щодо розваг є величезна кількість 
варіантів. Тим, хто приїхав до Дніпра 
вперше, я би порадила прогулятися 
центральними вулицями міста, сходи-
ти на набережну, зайти на Монастир-
ський острів, побувати в парках імені 
Т. Г. Шевченка та Лазаря Глоби, проїха-
тися на трамваї, а також відвідати парк 
ракет. Погодьтеся, це найбюджетніший 
варіант побачити місто, та я гарантую, 
що вам сподобається така пригода! 

Окрім того, я вважаю, що Дніпро – нічне 
місто, і всю його красу ви зможете від-
чути лише ввечері, коли світяться фон-
тани, оживає набережна, а вулиці міста 
стають ще більш романтичними. Та не 
слід забувати, що Дніпро не позбавле-
ний криміналу, будьте обачними!

Також хочу порадити вам театр 
одного актора «Крик». Можливо,  
ви скажете, що це все залишки минуло-
го, нудятина та ще щось у цьому дусі, 
але на виставах цього театру ви не 
залишитеся байдужими до обіграної  
ситуації, проблеми.

Окрім того, можна долучитися до 
прогулянки катером по річці Дніпро  
й побачити красоти міста з води, з’їздити 
до контактного зоопарку, побувати на 
одному з дніпровських заводів тощо.

На жаль, я не можу перелічити 
всіх красот Дніпра, але сподіваюся, що  
цього достатньо, аби у вас з’явилося 
бажання навідатися до цього чарів-
ного та величного міста. Тож скоріше  
збирайте валізи – подорож уже чекає!

 
Катерина Кочерова

451 градус за Фаренгейтом
Більшість із нас, звичайно, чули 

про роман «451 градус за Фаренгей-
том», та чи замислювався ти коли- 
небудь, що нас вже скоро дістане таке 

майбутнє? Адже ми вже майже пере-
стали читати книжки. Нас цікавлять са-
місінькі технології, і ми втратили межу 
між нашими близькими та бездушни-
ми машинами. У романі дружина го-
ловного героя показана нам типовою 
людиною майбутнього: її не цікавлять 
проблеми оточення, вона ладна цілий 

день «протриндіти» з ілюзіями своїх 
родичів чи подруг. Саме такі й потрібні 
верхівкам суспільства – однакові, без-
душні, схожі на роботів люди. Роман 
розповідає нам історію «збожеволі-
лого» пожежника. У ці часи вважалося 
міфом, що пожежники колись гасили 
пожежі. Тут усе навпаки: вони спалю-
вали будинки тих, хто зберігав книги. 
Так суспільство намагалося знищити 
останні краплини освічених людей,  
а «скажених» злочинців або забирали 
до психлікарні, або саджали до тюрми, 
чи взагалі вбивали. Таким виявився  
й головний герой Гай Монтег. Він по-
чав читати – і зрозумів, що світ не має 
бути таким, та все ж не зміг довести 
це своїй дружині й вимушений був ті-
кати… Така ось прикра історія, проте 
сам Гай не є утопічним персонажем. 
Такими зображені лише члени сім’ї 
Клариси Маклеллан. 

«– Що тут відбувається?

– Та нічого. Просто сидять ра-
зом і розмовляють. Зараз це рід-
кість, все одно як ходити пішки».

Саме такі «нерозумні» витівки вчи-
няє сім’я дівчини, за що їх часто пере-
слідують. Сама ж Клариса також коїть 
подібні «неподобства». Вона милуєть-
ся дощем, закохується в зорі та взагалі 
не поспішає жити. Цей персонаж так  
і просить нас замислитися над тим, що 
ми втрачаємо з розвитком технологій. 
Ми втрачаємо самих себе…

Кульбабове вино
Наступна історія є більш оптиміс-

тичною, хоча… Вона скоріше життєва! 
«Кульбабове вино» – книга, що підко-
рила світ своєю наївністю та потягом 
до життя. Головним героєм є хлоп-
чик на ім’я Дуглас. Він приїхав на літо  
до дідуся й перегорнув життя жителів 
маленького міста. Можливо, хлопчик 
сам не розумів, що він такого зробив, 

але місцевий ювелір вирішив ство-
рити машину щастя, та все ж таки 
зрозумів, що щастя – це його діти  
та дружина, міс Бентлі нарешті відпус-
тила минуле, а Білл Форестер знайшов 
своє кохання, хоч і ненадовго. Само-
го Дугласа протягом літа переслідує  
велика кількість пригод, що не може 
не захоплювати. Разом із дідусем він 
заготовляє кульбабове вино, допо-
магає бабусі знов навчитися смачно 
готувати, намагається впіймати стра-
шенного Душогуба, що живе у яру  
перед лісом, та ще багато цікавого.

Тож, якщо тобі давно не доводило-
ся братися за книги, то раджу зробити 
це прямо зараз. Від цих двох історій 
просто перехоплює дух, а ставлен-
ня до звичайних речей обов’язково  
зміниться!

Катерина Кочерова

У попередньому номері ми про-
понували вам розв’язати судоку,  
а відповіді надсилати боту Лапці в Те-
леграм, але, на жаль, це зробили лише 
два читачі: Максим Беліков, студент 
гр. КН-19-2, і Едуард Ергерт, студент 
гр. ІСТ-18-1.

Запропоноване судоку було дуже не-

простим, тому привітаємо переможців!
Ми хотіли перевірити, чи буде 

вам цікаво розв’язувати подібні голо-
воломки в епоху стрімкого розвитку 
технологій та чи є це актуальним. 

Тож, якщо ви маєте пропозиції 
або ідеї – наша Лапка (t.me/DDMA_
LapkaBot) чекає на вас!

Під час навчання в Академії студентам 
доводиться пережити чимало пригод, що 
запам’ятаються на все життя.

Назва цієї рубрики – також окрема «пригода», 
у якій студент у пояснювальній записці до курсо-
вої роботи з дисципліни «Деталі машин» написав: 
«Через те, що записки викладачі все одно не чита-
ють, обираємо матеріал валу дерево, колеса-шес-

терні – гуму». Невідомо, що спонукало студента, 
але це реальна історія. Звичайно, це помітив ви-
кладач, і студенту було непереливки. Та, можливо, 
викладач посміхнувся – і ми з вами теж.

Тому ми пропонуємо вам поділитися тепли-
ми, смішними, захоплюючими історіями, що тра-
плялися з вами чи вашими друзями й колегами 
під час навчання. Не хвилюйтеся, усі історії будуть 
опубліковані анонімно. Надсилайте ваші історії 
Лапці (t.me/DDMA_LapkaBot) та діліться ними  
з іншими читачами!

Ответы на вопросы из прошлого 
номера.

Вопрос 1. Небольшие сверчки-
самцы, чтобы конкурировать с более 
крупными соперниками в привлечении 
внимания самок, используют листья  
в качестве самодельного НЕГО. Назови-
те ЕГО.

Ответ:  мегафон.
Комментарий: сверчки вырезают 

отверстие в середине листочка, просо-
вывают туда голову и делают из листоч-
ка своеобразный мегафон, усиливаю-
щий их брачный крик в несколько раз. 
Таким образом они могут перекричать 
более крупных и громких самцов.

Автор: Владимир Островский, Киев.

Вопрос 2. Среди недостатков ТА-
КОЙ компоновки бронетехники – пол-
ная неуправляемость во время стрель-
бы. Ответьте одним словом – КАКОЙ?

Ответ:  безбашенной.
Комментарий: компоновка бро-

нетехники без башни полностью бло-
кирует возможность маневра во время 
стрельбы, который возможен в класси-
ческом однобашенном варианте. Не-
управляемость – подсказка.

Автор:  Евгений Королёв, Москва.

Вопрос 3. В Средневековье счи-
талось, что зловоние отпугивает моль  
и блох, поэтому ПЕРВЫЙ зачастую вы-
полнял и функции ВТОРОГО. Назовите 
ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ словами француз-
ского происхождения.

Ответ:  туалет, гардероб.
Комментарий: собственно, туа-

летное помещение тогда и называлось 
гардеробом. Гости замка оставляли 
плащи в уборных, чтобы «проветрить» 
от паразитов. Слово «туалет» в одном из 
значений и сейчас является синонимом 
«гардероба».

Автор:  Иван Ерёмин, Краснодар.

В феврале этого года наши сту-
денты приняли участие в очередном 
этапе международного турнира по 
игре «Что? Где? Когда?» под названи-
ем «Лига старта. Эпизод XXIII». Пред-
лагаем вашему вниманию избран-
ные вопросы с этого турнира.

Вопрос 1 (ответили абсолют-
но все команды). Путешественник  
Валерий Волатович пишет, что 1962 год  
жители острова Тристан-да-Кунья про-
вели в Англии и вернулись, только  
когда ОН вновь погрузился в спячку. 
Назовите ЕГО одним словом.

Вопрос 2 (ответила ровно поло-
вина команд). Юрий Дубягин, которо-
го немецкие криминалисты попросили 
помочь, определил, что преступника 
звали Михаил, в молодости он служил 
во флоте, девушка не дождалась его  
со службы, а мать он потерял рано. Спе-
циалистом по чему является Дубягин?

Вопрос 3 (правильно не ответил 
никто). Герой фантастического сери-
ала – робот-андроид. Когда началь-
ник хочет узнать тайные подробности  
из жизни героя, тот отвечает, что ИКСа  
у него вообще нет. Назовите ИКС.

Александр Мельников,
председатель Клуба 

интеллектуальных игр ДГМА

«ЧТО? ГДЕ? «ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

СПРОБУЙ НЕ ЗАКОХАТИСЯСПРОБУЙ НЕ ЗАКОХАТИСЯ

МИНУЛЕ, ТЕПЕРІШНЄ ТА МАЙБУТНЄ ОЧАМИ РЕЯ БРЕДБЕРІМИНУЛЕ, ТЕПЕРІШНЄ ТА МАЙБУТНЄ ОЧАМИ РЕЯ БРЕДБЕРІ

СУДОКУСУДОКУ «ДЕРЕВ’ЯНІ ВАЛИ»«ДЕРЕВ’ЯНІ ВАЛИ»

Подорожей багато не буває, тож сьогодні поговоримо  
про чарівне місто Дніпро!

ЩО ПОЧИТАТИ

Коли ти востаннє читав щось для себе? Учора чи тиждень тому, місяць, а може й більше…  
Що ти відчуваєш, коли читаєш книгу? Можливо, ти пірнаєш у глибину, чи просто подорожуєш сторінка 
за сторінкою, а може взагалі поверхнево пробігаєшся текстом. Усе це залежить від багатьох факторів, 
але найзначущим є інтерес читача. Когось цікавлять казкові фентезі, інші є прихильниками наукової 
літератури, а комусь до вподоби детективи тощо. Зараз мені хотілося би поговорити про світ фанта-
стики і виділити дві роботи одного відомого письменника Рея Бредбері.


