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ПІД ЗАХИСТОМПІД ЗАХИСТОМ

У Національний день дівчат 
у технологіях, який відбувся  
11 жовтня, дівчата з усієї України 
відвідали технологічні компанії, 
щоб познайомитися з особли-
востями їхньої діяльності та ді-
знатися, як дівчата й жінки мо-
жуть побудувати свою кар’єру  
у сферах технологій.

Тож цього дня до Академії 
завітали школярки 8–10-х класів 
із Краматорська, Слов’янська та 
селища Іллінівка Костянтинів-
ського району. Дівчатам показа-
ли, що вивчають і чим займають-
ся наші студенти. Тож на кафедрі 
КІТ школярки змогли помандру-
вати завдяки шолому віртуаль-
ної реальності й покерувати за 
допомогою мобільного теле-
фону машинкою. Кафедра АВП 
представила робота-маніпу-
лятора, який передає деталі, 
та різні контролери керування 
технологічними процесами. А 
на кафедрі КМСІТ дівчата поди-
вилися процес 3D-моделювання 

з подальшим 3D-друком, від-
відали верстатну лабораторію 
кафедри; подивилися установ-
ку для напилення «Булат», за 
допомогою якої здійснюється 
металеве напилення металами 
на поверхні різних деталей та 

предметів, зокрема ложок, кух-
лів, стоматологічних імплантів.  
До речі, більшість стоматологіч-
них імплантів, які використову-
ються в Донецькій області, про-
ходять процес напилення саме  
в цій лабораторії.

Студентки нашої Академії 
теж долучилися до Національ-
ного дня дівчат у технологіях. 
Вони віртуально відвідали музей 
НКМЗ, а у другій половині дня до-
лучилися до фінальної онлайн-
конференції «Національний 
день дівчат у технологіях-2021».

Вікторія Лебединська

Організатори заходу: екс-
пертна організація Центр «Роз-
виток КСВ», її ініціатива Дівчата 
STEM та UNFPA, Фонд ООН у галу-
зі народонаселення.

Захід реалізується у рамках 
проєкту «Трамплін до рівно-
сті» за підтримки Швеції та за 
сприяння Офісу Віцепрем'єрки з 
питань європейської та євро-
атлантичної інтеграції. 

Інформаційний партнер за-
ходу – Міністерство цифрової 
трансформації України.

Медіапартнери: DOU, Гендер 
в деталях, the Devochki, Всеосві-
та, Unistudy, Studway.

КАФЕДРІ ОІТЗВ – 55 РОКІВ!КАФЕДРІ ОІТЗВ – 55 РОКІВ!

А почалося все 15 жовтня 
1966 року з Наказу міністерства 
про утворення кафедри «Облад-
нання та технології зварюваль-
ного виробництва» при КІІ. Тво-
рили історію кафедри викладачі 
й співробітники, що працювали 
під керівництвом доцента Дми-
тра Кассова (1966–1977), про-
фесора Володимира Карпенка 
(1977–1985 і 1993–2008), доцента 
Віктора Катренка (1985–1990), 
доцента Марка Лівшиця (1990–
1993) і професорки Наталії Мака-
ренко (2008– по теперішній час).

Першим завідувачем кафе-
дри було призначено доцента, 
канд. техн. наук Д. Кассова, який 
на той час працював прорек-
тором із навчальної роботи. 
Очоливши кафедру й маючи ве-
личезний досвід викладацької 

та керівної діяльності, він зумів 
організувати молодий і завзя-
тий колектив на облаштування 
лабораторій кафедри, підготов-
ку робочих місць. Два великих 
приміщення лабораторій, розта-

шованих на цокольному поверсі 
першого корпусу, швидко попо-
внювалися устаткованням, яке 
виділяв відділ головного звар-
ника НКМЗ на чолі з В. Адаменко  
та інші заводи міста й області.

Інтенсивний розвиток нау-
кових досліджень дозволив уже 
в 1967 році відкрити аспірантуру 
при кафедрі, а першим аспіран-
том став Володимир Карпенко. 
В. Карпенко прийшов до аспі-
рантури після роботи у відділі 
зварювання НДІПТмаш. Маючи 
досвід дослідницької роботи  
і величезну працездатність, він 
швидко завоював авторитет се-
ред викладачів і співробітників 
кафедри.

Достроково, у 1970 році, за-
кінчив аспірантуру й захистив 
кандидатську дисертацію. Воло-

димир Карпенко завзято став до 
роботи, продовжуючи традиції  
і розширюючи науково-дослідну 
роботу, бо прекрасно розумів 
– без неї не підготувати кадри. 
Зросла кількість наукових тем, 
розширилася їхня географія, 
у рази збільшився об’єм робіт, 
зросла численність кафедри. 

(Закінчення на с. 2)

14 жовтня – величний день 
для кожного громадянина на-
шої країни, бо він припадає на 
велике релігійне свято україн-
ського народу – Покрову Пре-
святої Богородиці. Відзначення 
свята Покрови має дуже глибо-
ку історію в Україні. Хоча свято 
було впроваджене ще із часів 
хрещення Русі, особливе ша-
нування Покрови Богородиці 
починається з 12 століття. Пре-
свята Богородиця вважається 
заступницею козацтва, яке за-
хищало Русь від нападів бусур-
ман з Півночі, Сходу й Півдня.  
У цей день козаки зазвичай 
проводили ради й обирали ко-
шових, старшин і гетьманів.

У недалекій історії україн-
ське військо вважало Пресвяту 
Богородицю своєю опікункою, 
тому символічно, що створення 
Української повстанської армії 
припадає на 14 жовтня. У наш 
час 14 жовтня відзначається 
День захисників і захисниць 
України, а з 2014 року він став 
державним святковим днем.

На сьогодні цього дня вша-
новують мужність і героїзм за-
хисників незалежності і тери-
торіальної цілісності України, 
військових традицій і пере-
моги українського народу для 
подальшого зміцнення патріо-
тичного духу в суспільстві.

А захисником України, як 
це проявила російсько-укра-
їнська війна, є не тільки вій-
ськова, а й цивільна людина;  
не тільки чоловіки, а й жінки; 
медики, що захищають та ря-
тують життя; учителі, що захи-
щають розум юного покоління; 
батьки, що захищають свою ро-
дину й родини ближніх.

У цей день згадуймо за-
гиблих воїнів та подякуймо 
всім громадянам, які присвя-
тили життя захисту української  
держави.

Лише разом ми можемо 
здобути Перемогу! 

Анатолій Грицина 

БЛИЖЧЕ ДО НАШОЇ ІСТОРІЇБЛИЖЧЕ ДО НАШОЇ ІСТОРІЇ
Напередодні свят Покрови 

Пресвятої Богородиці та Дня 
захисників і захисниць України 
студенти ДДМА відвідали ет-
нографічний зал музею історії 
міста Краматорськ. Від співро-
бітниці музею наші студенти 
дізналися,  звідки беруть поча-
ток свята та деякі факти з історії 
міста: як воно зароджувалося, 
звідки пішла назва «Крама-
торськ» та багато іншого.

Оскільки зустріч відбува-
лася в залі етнографії, а кра-
маторський музей володіє ба-
гатою колекцією рушників, не 
обійшлося й без розповідей 
про вишивку та рушники. Сту-
денти цікавилися експонатами 
та фотографувалися.

Зустріч пройшла в теплій, 
дружній атмосфері.

Андрій Капелещук

НАШІ НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУНАШІ НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ФОРУМІ ФОРУМІ 
РАД МОЛОДИХ УЧЕНИХРАД МОЛОДИХ УЧЕНИХ

У ІІ Всеукраїнському форумі 
Рад молодих учених, що від-
бувся наприкінці вересня, узя-
ла участь Ольга Дзержинська, 
канд. техн. наук, голова ради 
молодих учених ДДМА, голова 
молодіжної ради при ДонОДА. 
Форум ініційований Радою мо-
лодих учених при Міністерстві 
освіти і науки України.

Почесними гостями на фо-
румі були міністр освіти і науки 
України Сергій Шкарлет, голова 
комітету Верховної Ради Укра-
їни з питань освіти, науки та 
інновацій Сергій Бабак та інші. 
Загалом участь у форумі взяли 
понад 900 молодих учених, які 
обговорювали та вирішували 
актуальні питання становлен-
ня та професійного розвитку  
науковців. 

Ольга Дзержинська, разом 
із колегами, презентувала на 

форумі модель регіональної 
(територіальної) програми на-
уково-технічного розвитку та 
рекомендацій щодо подальшо-
го впровадження її в регіонах 
України. Програма спрямова-
на на фінансове заохочення 
молодих учених, створення 
умов для наукової діяльності  
і впровадження результатів 
наукової та науково-технічної 
діяльності вчених у життя регіо-
ну та поступальне покращення 
соціально-економічних, куль-
турних, екологічних, технічних, 
транспортних, криміногенних 
та інших показників функціону-
вання громад.

Також Ольга виступила  
з доповіддю про досвід роботи 
ради молодих учених при До-
нецькій обласній державній ад-
міністрації і поділилися річними 
планами роботи.

Головне завдання прове-
дення форуму – комунікаційна 
підтримка та активізація співп-
раці між молодими вченими 
України, радами молодих уче-
них, громадськими організаці-
ями та об’єднаннями науковців, 
органами державної влади та 
стейкхолдерами, а також обмін 

напрацюваннями в питаннях 
організації науково-технічної 
діяльності, як на всеукраїнсько-
му, так і на регіональному рів-
нях, сприяння розвитку науко-
вого потенціалу, популяризація 
наукової та науково-технічної 
діяльності молодих учених.

Вікторія Лебединська

Кафедра ОІТЗВ – одна з найстаріших кафедр нашого вишу. За час існування кафедри про-
йдений дійсно великий шлях становлення викладацького й наукового колективу, що став ві-
домим не тільки в Україні, а й далеко за її межами, і його постійного гармонійного розвитку.

Кассов Д. С.Кассов Д. С.
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Золота медаль на ІІ Всеукраїнському 
конкурсі ЗМІ «Вища школа 2008»

  (Закінчення. Початок на с. 1)
Поруч з викладачами 

з’явилися дослідники, науко-
ві співробітники. Керівництво 
основними темами здійснював 
він сам, але за кожною роботою 
закріпився відповідальний ви-
конавець. Така тактика роботи 
В. Карпенка надала змоги своє-
часно виконати заплановані ро-
боти, публікувати матеріали ви-
находів, підготувати до захисту 
й захистити дисертації. За часів 
його роботи на кафедрі 9 здо-
бувачів захистили кандидатські 
дисертації.

Він швидкими темпами на-
рощує науковий потенціал, зо-
середивши основну увагу на 
розробці зварювальних і напла-
вочних матеріалів із використан-
ням самозахисних порошкових 
дротів, електродів, флюсів, але 
при цьому зберігши всі наявні 
на кафедрі напрямки. Продо-
вжують свій розвиток розробка 
й дослідження напівавтоматич-
ного зварювання в середовищі 
захисних газів та інші напрямки.

Як результат, зростають 
замовлення від підприємств 
України: Бахмутського заводу 
ОКМ, НКМЗ, СКМЗ, полтавського 
«Хіммаша», Макіївського й Кос-
тянтинівського металургійних, 
Кримського содового заводу, 
Ленінградського заводу ОКМ  
і ряду інших підприємств. Обсяг 
госпдоговірних робіт сягає 
сотні тисяч, а штат наукових 
співробітників перевищує 
сорок осіб.

Як приклад можна при-
вести загальну тему за роз-
робками й дослідженнями 
наплавлювальних матеріа-
лів, використовуваних для 
різних видів інструменту:

- В. Катренко розробляє  
і досліджує порошкові дроти 
для відновлення штампо-
вого інструменту холодної  
обробки;

- А. Кошовий розробляє  
і досліджує матеріали для від-
новлення інструменту гаря-

чої обробки різних металів;
- Г. Білик розробляє самоза-

хисний порошковий дріт для на-
плавлення інструменту обкатки 
труб при виготовленні кисневих 
балонів;

- А. Гринь розробляє напла-
вочні матеріали із застосуванням 
оксидів рідкоземельних металів.

Аналогічний приклад можна 
привести за розробками інших 
зварювальних матеріалів, де 
під керівництвом А. Цвєткова 
розроблялися матеріали для 
зварювання міді та її сплавів, 
Ю. Дорофєєва – для зварю-
вання міді зі сталлю та іншими 
матеріалами, В. Журбою – для 
зварювання хімічної апарату-
ри на полтавському «Хіммаші», 

В. Касовим – для зварюван-
ня різних металоконструкцій,  
А. Богуцьким – для зварювання 

й наплавлення ріжучого інстру-
менту та ряд інших напрямків.

Обсяг госпдоговірних робіт, 
що проводилися кафедрою під 
керівництвом В. Карпенко, у дея-
кі роки досягав кілька сотень ти-
сяч рублів, а економічний ефект 
обчислювався мільйонами.

Підсумки такої наукової 
роботи підтверджувалися со-
тнями статей, опублікованих 
у журналах «Автоматичне зва-
рювання», «Спеціальна елек-
трометалургія», «Зварювальне 
виробництво», у збірниках «Те-
оретичні основи наплавлення» 
ІЕЗ ім. Е. О. Патона, у збірниках 
білоруських, уральських та 
інших наукових організацій  
та інститутів.

Більше 20 % статей 
публікувалися у співав-
торстві зі студентами. 
Щороку готувалося 
і подавалося понад 
п'ятдесят заявок на пе-
редбачуваний винахід і 
отримувалася відповід-
на кількість авторських 
свідоцтв СРСР, части-
на з яких також була 
у співавторстві зі сту-
дентами. Це дозволило 
значною мірою роз-
ширити аспірантуру, 

через яку готувалися кадри для 
своєї кафедри та інших кафедр 
Академії.

За період роботи В. Карпен-
ко в КІІ–ДДМА тільки за його 
участі було опубліковано в цен-
тральних виданнях понад 300 
статей, отримано понад 200 
авторських свідоцтв на винахід 
СРСР і 25 патентів України.

За великі досягнення в на-
уковій роботі й підготовку на-
укових кадрів він був обраний 
членом-кореспондентом Акаде-
мії технологічних наук України.

Під його керівництвом 6 ро-
ків проводилися Всеукраїнська 
олімпіада зі зварювального ви-
робництва й міжвузівські сту-
дентські конференції України.  
У 1985 р. до керівництва кафедри 
приходить учень Володимира 
Карпенка – Віктор Катренко. Він 
намагається підтримати традиції 

кафедри як у плані підготовки 
фахівців, так і в плані методич-
ної та наукової роботи, незва-
жаючи на те, що основне керів-
ництво науковими роботами 
Володимир Карпенко залишив  
за собою.

У ці роки кафедра перехо-
дить до підготовки фахівців за 
трьома напрямками – інженер-
технолог, інженер-конструктор, 
інженер-дослідник, а це дуже 
складна й копітка робота, яку 
необхідно було виконувати.

У 1990 р. завідувачем кафе-
дри, за рекомендацією колек-
тиву, стає один з її засновників і 

один із перших штатних викла-
дачів Марк Лівшиць. Він активно 
береться за керівництво, приді-
ляючи належну увагу навчаль-
ному процесу, методичній та 
науковій роботі і, найголовніше, 
виховній роботі не тільки серед 
студентів, але й співробітників.

У травні 2008 року кафедру 
очолила Наталя Макаренко. 
Вона, як і раніше, не тільки під-
тримує колишній курс на роз-
виток міжнародних зв'язків, а 
й примножує традиції шляхом 
укладення нових договорів про 
співпрацю, які допомагають 
кафедрі інтегруватися в євро-
пейський науковий простір. 
За останні роки укладено цілу 
низку угод про співпрацю з ви-
шами України, Білорусі, Вірменії  
та Німеччини.

Кафедрою під керівництвом 
Н. Макаренко організовано й 
проведено чотири міжнародні 
науково-технічні конференції 
– у 2009, 2010, 2012 і 2016 рр., 
а 18 жовтня цього року відбу-
лася і п'ята – «Зварювальне ви-
робництво в машинобудуванні: 
перспективи розвитку», на яких 
було заслухано понад 350 допо-
відей представників міст України 
(Миколаїв, Херсон, Тернопіль, 
Івано-Франківськ, Львів, Київ, 
Харків, Луганськ та ін.), Білорусі, 
Вірменії, Німеччини.

На конференції запрошува-
лися гості з ближнього й далеко-
го зарубіжжя і всіх кафедр Украї-
ни, тому кафедра могла показати 
всі свої можливості з підготовки 
молодих фахівців, проведення 
дослідних робіт та інших на-
прямків роботи.

Протягом трьох років Н. Ма-
каренко була керівником міжна-
родної спільної науково-техніч-
ної теми, яка виконувалася між 
кафедрою і Магдебурзьким уні-
верситетом ім. Отто фон Герріка 
(Україна – Німеччина).

Згідно з рішенням Третього 
форуму завідувачів кафедрами 
зварювання і споріднених тех-
нологій, кафедра ОіТСП ДДМА 

стала ініціатором проведення 
республіканського й міжнарод-
ного конкурсів магістерських 
робіт. На тепер проведено вже 
8 конкурсів (2013–2020 рр.), на 
яких розглянуто близько 80 ро-
біт, наданих вишами Києва, Ма-
ріуполя, Тернополя, Івано-Фран-
ківська, Миколаєва, Вінниці, 
Чернігова, Дніпродзержинська 
та країн ближнього й далекого  
зарубіжжя.

Про високий рівень під-
готовки на кафедрі свідчить 
те, що більше 200 випускників 
отримали дипломи з відзнакою; 
більше 30 здобувачів захисти-
ли кандидатські дисертації і 5 –  
докторські.

Щира дяка викладачам ка-
федри, які свої знання, досвід  
і педагогічний талант віддають 
студентам і зрощують спеціа-
лістів високої кваліфікації. Ви 
зростили тисячі чудових людей, 
багато з них займалися науко-
вою діяльністю, здобули наукові 
ступені. Спеціалісти багатьох під-
приємств Краматорська, України 
й ближнього зарубіжжя є випус-
книками саме кафедри ОІТЗВ.

Від усієї душі бажаємо вашо-
му колективу подальшого про-
цвітання, нових звершень і здо-
бутків, наукових і творчих успіхів 
у прославленні нашої україн-
ської науки й держави.

Ректорат, профком, 
медіа-група «Академія»

Склад кафедри ОіТЗВ 80-х рр.Склад кафедри ОіТЗВ 80-х рр.
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В Академії відбулася відкри-
та лекція з дисципліни «Цифро-
ва обробка біомедичних сиг-
налів» на тему «Моделі, методи 
та алгоритми обробки сигналів 
серцево-судинної системи». 
Дисципліна була розроблена  
в рамках роботи проєкту BioArt.

Лектор – д-р техн. наук, до-
цент Едуард Грибков розповів 
про існуючі методи реєстрації 
та дослідження стану серце-
во-судинної системи людини. 
Детально було розглянуто 
пульсові хвилі, методи їхнього 
визначення, плетизмографію, 

методи обробки фотоплетиз-
мограми, методи фонокардіо-
графії та обробки її результатів, 
зокрема й методом дискретно-
го перетворення Фур’є. Разом 
із студентами було обговоре-
но програмну реалізацію дис-
кретного перетворення Фур’є  
та розглянуто відповідний про-
грамний код.

Студенти взяли активну 
участь в обговоренні матеріалу 
лекції, який вони в подальшому 
будуть використовувати при 
створенні програмних продук-
тів з обробки результатів меди-
ко-біологічних досліджень.

Кафедра КІТ

За програмою BIOART ви-
йшла книга «Викладання та 
предмети з біомедичної інжене-
рії. Підходи та досвід із проєкту 
BIOART» (Teaching and subjects 
on bio-medical engineering. 
Approaches and experiences from 
the BIOART-project), що була ви-
дана європейськими партнера-
ми ДДМА за участю викладачів 
кафедр КІТ, АВП та ІТУ.

Ця книга виникла з проєкту 
BIOART – європейського субси-
дованого освітнього проєкту 
при адаптації, модернізації та 
реструктуризації існуючих на-
вчальних планів зі штучних імп-

лантатів для ступенів біоінже-
нерії в Україні та Ізраїлі, шляхом 
розробки нових курсів, тесту-
вання інноваційних навчальних 
програм та поширення  
результатів.

В авторському складі книги 

– учені вишів України, Іспанії, Ав-
стрії, Польщі, Бельгії та Ізраїлю.

Зі змістом книги можна озна-
йомитися на сайті ДДМА.

Едуард Грибков, 
доцент кафедри КІТ

Студенти й викладачі Ака-
демії взяли участь у тижні 
практичної співпраці студентів 
із зацікавленими сторонами 
в рамках проєкту Erasmus+ 
BioArt. Захід проходив у верес-
ні в місті Харків. Організато-
ром виступила державна уста-
нова Інститут патології хребта 
і суглобів ім. Ситенка НАМН  
України.

На тижні практичної співп-
раці ДДМА представляли: за-
відувач кафедри КІТ, д-р техн. 
наук, проф. Олександр Тара-
сов, старший викладач, канд. 
техн. наук Олександр Алтухов, 
асистент Андрій Коваленко та 
студенти третього курсу кафе-
дри КІТ Микита Маліновський, 
Владислав Алтухов та Олексій 
Дудник.

 У рамках програми захо-
ду відбулася екскурсія у відді-
лення та підрозділи Інституту 
патології хребта і суглобів ім. 
Ситенка НАМН України. Із ці-
кавими доповідями виступили 
працівники відділень, у яких 
проводяться операції з ліку-
вання захворювань тазостег-
нового, колінного, ліктьового 
суглобів та захворювань хреб-
та людини.

Відвідали слухачі й Хар-
ківський інститут монокрис-
талів НАН України. Співробіт-
ники інституту розповіли та 
продемонстрували свої роз-
робки, зокрема в галузі ме-
дицини, при виготовленні 

частин протезів із сапфірів.
Співробітники акціонер-

ного товариства «Український 
науково-дослідний інститут 
вогнетривів імені А. С. Береж-
ного» на своєму підприємстві 
представили учасникам захо-
ду вогнетривкі вироби різного 
призначення, зокрема з діо-
ксиду цирконію для медичного 
використання.

Із лекціями на теми «Сис-
темний підхід до вирішення 
складних проблем біоінжене-
рії в групах» та «Практикум із 
творчого мислення, як метод 
прискорення адаптації випус-
кників у виробничому серед-
овищі» виступив д-р техн. наук, 
проф. Олександр Тарасов.

У рамках екскурсії до Хар-
ківського національного уні-
верситету імені В. Н. Каразіна 
учасники тижня практичної 
співпраці заслухали доклад 
д-ра фіз.-мат. наук, проф. Зол-
тана Зимана про застосуван-
ня порошків гідрооксіапа-
титу кальцію біомедичного  
призначення.

Завершився тиждень прак-
тичної співпраці в рамках 
проєкту Erasmus+ BioArt екс-
курсією лабораторіями Інсти-
туту патології хребта і суглобів  
ім. Ситенка НАМН України.

Олександр Алтухов, старший 
викладач кафедри КІТ

КАФЕДРІ ОІТЗВ – 55 РОКІВ!КАФЕДРІ ОІТЗВ – 55 РОКІВ!

Катренко В. Т.Катренко В. Т.

Макаренко Н.О.Макаренко Н.О.



E-mail: gazeta@dgma.donetsk.ua           Сайт: http://www.dgma.donetsk.ua/zagalna-informatsiya-redaktsiya.html

№13 (391) 23 жовтня 2021 3Гран-прі на XII Міжнародному відкритому  
фестивалі молодіжних ЗМІ. 2013 г.

СПОРТСПОРТ

НА ВЧЕНІЙ РАДІ ДДМА

«СРІБЛО» НА ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ «СРІБЛО» НА ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ 
З ВІЛЬНОЇ БОРОТЬБИЗ ВІЛЬНОЇ БОРОТЬБИ

ПЕРЕМОГА В ОБЛАСНІЙ ПЕРЕМОГА В ОБЛАСНІЙ 
СПАРТАКІАДІСПАРТАКІАДІ

У Києві, у Центрі олімпій-
ської підготовки «Конча Заспа»  
1–2 жовтня відбулися змаган-
ня чемпіонату України з вільної 
боротьби серед жінок віком  
до 23 років. Цей чемпіонат є ета-
пом відбору до складу збірної 
команди України на участь у зма-
ганнях чемпіонату світу.

Студентка нашої Акаде-
мії Лоліта Волошина (група  
ФКС-20-2) у ваговій категорії  
до 59 кг виборола на цьому 
чемпіонаті 2-е місце.

Кафедра фізичного виховання  
і спорту, СК «Промінь»

З нагоди відзначення Дня 
захисників і захисниць України 
в Краматорську відбулася Спар-
такіада із загальної фізичної 
підготовки серед студентів уні-
верситетів, академій та інститу-
тів Донецької області. Змагання 
проходили 13 жовтня на базі 
спортивного комплексу парку 
«Ювілейний».

У рамках спартакіади 
збірні команди ДДМА, ДДМУ, 
ДонНАБА і ДІТМ МНТУ змага-
лися в чотирьох вправах: під-
тягування на перекладині, 
згинання й розгинання рук у поло-
женні лежачи на підлозі, стрибок 
у довжину з місця та присідання  
на одній нозі.

Команда нашої Акаде-
мії перемогла у 3 із 4 вправ  
і в підсумку посіла I загально-
командне місце! II місце – у ко-
манди ДонНАБА, III – у ДДМУ.

До складу команди ДДМА 
увійшли: Сергій Давидов  
(ФКС-19-1), Владислав Лисен-
ко (ФКС-19-2), Денис Сухоруч-
ко (ФКС19-1т), Єгор Ткачов  
(ФКС-20-1), Данило Самохва-
лов (ФКС-20-1), Дмитро Сіваков 
(ФКС-21-1), Андрій Пригунов 
(ЕСА-20-1), Максим Сливка  
(ЕСА-19-1). 

Захід проходив під керівни-
цтвом Донецького обласного 
відділення (філія) КФВС МОН 
України, Управління фізичної 
культури та спорту Донецької 
обласної державної адміністра-
ції, відокремленого підрозділу 
Всеукраїнської громадської ор-
ганізації «Спортивна студент-
ська спілка України» у Донецькій  
області.

Кафедра фізичного виховання  
і спорту, СК «Промінь»

На вересневому засі-
данні вченої ради були виріше-
ні важливі питання діяльності 
ДДМА.

З доповіддю «Підсумки при-
йому студентів до Академії  
у 2021 році та основні напрям-
ки профорієнтаційної роботи 
у 2021/2022 навчальному році» 
виступив перший проректор, до-
цент Анатолій Фесенко.

Загальна кількість абітурієн-
тів, зарахованих на перший та 
перший прискорений курси ден-
ного відділення, 328 осіб. Змен-
шення кількості зарахованих  
до Академії сталося через змен-
шення випуску одиннадцяти-
класників зі шкіл м. Краматор-
ська на 10 % у порівнянні з 2020 
роком, відтоком молоді до ви-
щих закладів освіти інших міст 
України, а також небажанням 
випускників залишатися й на-
вчатися у регіоні, де проходять 
військові дії.

На перший курс Академії 
зараховано 40 контрактників, 
більшість – це студенти спеціаль-
ностей 017 «Фізична культура  
і спорт» та 073 «Менеджмент», 
які навчаються за кошти фізич-
них або юридичних осіб.

У вступній кампанії 2021 
року Академія проводила при-
йом студентів за спеціальністю 
073 «Менеджмент» на ступінь 
«Молодший бакалавр». На пер-
ший курс вступило 8 осіб на ден-

ну форму навчання. Навчання 
зазначеної категорії вступників 
здійснюється за рахунок фізич-
них або юридичних осіб.

Проаналізувавши резуль-
тати вступу на перший курс 
денного відділення, можна кон-
статувати, що з 20 випускових 
кафедр більш-менш повні групи 
першого курсу скомплектовані 
на сімох кафедрах: КІТ, АВП, ФКС, 
менеджменту, ЕП, ФБСП, ІСПР. На 
інших кафедрах сформовані гру-
пи чисельністю 6 і менше осіб.

Незважаючи на всі зусилля 
з профорієнтаційної роботи, 
залишається тенденція вступу 
випускників загальноосвітніх 
шкіл міста Краматорська у вищі 
навчальні заклади інших міст 
(Київ, Харків тощо). У 2021 році 
із 1060 випускників 11-х класів 
шкіл м. Краматорська до ДДМА 
зараховано 116 осіб, що складає 
10 % (у 2020 році цей показник 
складав 12 %). Непогані резуль-
тати профорієнтаційної роботи 
у цьому році в кафедр, за якими 
закріплені ЗОШ № 1, 16, 18, 10, 23, 
32. Із цих шкіл до Академії у від-
сотковому еквіваленті було зара-
ховано найбільше випускників. 
Такого відсоткового показника 
вдалося досягти завдяки викла-
дачам Академії, які працювали 
протягом року з випускниками 
вищезазначених шкіл.

Слід зазначити, що зі шкіл 
№ 5, 15, 19, 24, 31, 33 до Академії 

вступило лише по 1, 2 або жод-
ного випускника, що потребує 
задля покращення результатів 
роботи більш відповідального 
ставлення до проведення про-
форієнтаційних заходів у цих 
школах, а також налагодження 
більш тісних контактів із педаго-
гічними колективами шкіл, осо-
бливо з класними керівниками, 
а також із батьками й самими по-
тенційними абітурієнтами.

У 2021 році до Академії за-
раховано 10 медалістів, з яких 
1 – зі срібною і 9 – із золотими 
медалями. 

Шостий рік поспіль на базі 
приймальної комісії успішно 
працює освітній центр «Донбас 
– Україна, Крим – Україна». Про-
тягом року проведено низку ор-
ганізаційних заходів щодо вдо-
сконалення роботи освітнього 
центру. У результаті роботи цен-
тру спільно з Ліцеєм № 8 ім. Васи-
ля Стуса були проведені вступні 
випробування для 6 абітурієнтів 
з атестатами ДНР, ЛНР, які про-
живають на тимчасово окупова-
ній території. Загальна кількість 
осіб, які звернулися до Центру 
з метою вступу до Академії  
за денною та заочною формами 
навчання, склала більше 60 осіб.

Кількість студентів, зара-
хованих до груп прискореної 
денної та заочної форми навчан-
ня, – 106 осіб. Значна кількість 
(84 особи) зараховано на місця 

державного замовлення. Кіль-
кість випускників структурних 
підрозділів ДДМА, які вступили  
у 2021 році до Академії, склала 
22,7 % від загальної кількості за-
рахованих до Академії. 

У цьому році станом  
на 1 вересня для навчання 
на ступінь «Магістр» на денну 
форму навчання вступило до 
Академії 107 осіб (із них 2 осо-
би – на контрактній основі),  
на заочну форму навчання 
кількість зарахованих складає  
37 осіб (із них 27 осіб – на контр-
актній основі). 

У червні 2021 року в Академії 
вперше організовано підготов-
чі курси для випускників шкіл 
2021 року з числа осіб, місцем 
проживання яких є тимчасово 
окупована територія, територія 
населених пунктів, розташова-
них на лінії зіткнення, а також 
внутрішньо переміщених осіб. 
Підготовчі курси проходили  
за підтримки Міністерства  
з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України. 
На двомісячні курси було зара-
ховано 11 осіб. Навчання прово-
дилося із залученням викладачів 
Академії з наступних предметів: 
українська мова та література, 
математика й історія України.  
Усі 11 слухачів курсів після за-
кінчення навчання вступили до 
ДДМА на умовах державного 
бюджету.

Ученою радою ухвалена по-
станова, у якій передбачається 
проведення роботи з уточнен-
ням інформації щодо наявних баз 
агітації та розширення геогра-
фії профорієнтаційної роботи. 
Посилити рекламно-агітаційну 
роботу ДДМА в соціальних ме-
режах, засобах масової інформа-
ції, електронних засобах зв’язку 
та роботу з видання оновлених 
рекламних матеріалів Академії 
на сучасному поліграфічному 
рівні (друк рекламних флаєрів  
з інформацією про спеціальнос-
ті). Налагодити роботу з учите-
лями шкіл, особливо класними 
керівниками випускних класів,  
та брати участь у батьківських 
зборах щодо доведення ін-
формації про ДДМА. Доводити 
інформацію до відома керівни-
цтва шкіл, які розташовані на 
території населених пунктів лінії 
зіткнення, та їхніх випускників 
через систему соціальних груп  
та студентів, які вступили  
до ДДМА через освітній центр 
«Донбас – Україна, Крим – Укра-
їна» та ін.

З доповіддю «Підсумки 
прийому в аспірантуру й док-
торантуру у 2021 році» ви-
ступив проректор з наукової 
роботи професор Михайло Тур-
чанін. Він зазначив, що аспіран-
тура нашої Академії функціонує  
за 11 спеціальностями.

На 2021/22 навчальний рік 

нами було заявлено 23 місця 
для підготовки здобувачів че-
рез аспірантуру за рахунок бю-
джетного фінансування. МОН 
виділено 16 місць, із них 10 місць 
денної і 6 місць вечірньої форми 
навчання. Заяви до аспірантури  
на новий навчальний рік подали 
20 осіб. Проведені вступні іспити. 
На спеціальності 132 «Матері-
алознавство» та 133 «Галузеве 
машинобудування» був конкурс.  
За результатами іспитів зара-
ховано 17 осіб: за бюджетом –  
16 осіб, із них 10 осіб – на ден-
ну форму навчання, 6 осіб –  
на вечірню форму; на умовах 
самофінансування – 1 осо-
ба на заочну форму навчання. 
Учена рада признала робо-
ту з прийому до аспірантури  
задовільною.

Учена рада затвердила ряд 
документів:

- Зміни до Правил прийому 
до ДДМА у 2021 році.

- Положення про конкурсну 
комісію щодо заміщення вакант-
них посад науково-педагогічних 
працівників ДДМА.

- Освітньо-професійну про-
граму за першим (бакалавр-
ським) рівнем вищої освіти 
«Фізична культура і спорт»  
за спеціальністю 017 «Фізична 
культура і спорт» (нова редакція) 
та навчальний план.

Підготував Вячеслав Медведєв

«Наш клуб щорічно органі-
зовує походи різних категорій 
складності, як для новачків, 
так і для туристів із досвідом. 
Так, наш клуб здійснив немало 
цікавих туристичних походів,  

у яких ми відвідали Крим, Кар-
пати, Кавказ, Святогірськ, Бру-
сіно та різні місця Краматор-
ського району. А цього року 
було здійснено ще 23 водні по-
ходи на байдарках річкою Сі-
верський Донець, у яких узяли 
участь близько 90 осіб.

Окреме задоволення – це 
зимовий туризм. Хоча торічна 

зима й не балувала снігом, та 
все-таки нам удалося покатати-
ся на лижах із гори Карачун, де 
щороку ми готуємо собі схили. 
У турклубі є необхідне споря-
дження для катання, проте дея-

ким учасникам клубу настільки 
припав до душі лижний спорт, 
що вони придбали власне спо-
рядження. До речі, у клубі має-
мо не тільки гірськолижне зна-
ряддя, а ще й бігові лижі, тому в 
нас з’явилася хороша традиція: 
вечорами після роботи, коли 
випадає сніг, ми збираємося  
в парку «Ювілейний» і по освіт-

лених алеях катаємося у своє 
задоволення. До того ж до цієї 
традиції долучаються не тільки 
студенти й викладачі Академії, 
а також її випускники зі своїми 
сім’ями. І взагалі немало ви-
пускників, які були учасниками 
нашого турклубу, часто склада-
ють нам компанію і долучають-
ся до різноманітних походів».

Також у нас була можли-
вість ознайомитися з планом 
роботи турклуба на цей на-
вчальний рік, а там багато ціка-
вого. Зараз іде активна підго-

товка до лижного сезону, уже 
готуються траси, трампліни та 
необхідне спорядження. При-
чому учасники турклубу готу-
ються підкорювати не тільки 
місцеві гори, а також є бажан-
ня поїхати в Карпати. Окрім 
цього, незалежно від сезону, 
організовуються походи ви-
хідного дня, аби тільки погода 

була сприятлива. На весну-літо 
заплановано немало пішо-вод-
них походів із відвідуванням 
пам’ятних місць Краматорська 
й ближніх районів, а однією  
з найцікавіших подій ще стане 
піший похід у районі Чорно-
горського хребта в Карпатах.

Отже, якщо ви любите 
активний відпочинок, мріє-
те мандрувати Україною або 
хочете опанувати певні види 
спорту, пов’язані з туризмом, 
то не зволікайте, приходьте  
в туристський клуб ДДМА!

Точка відліку на шляху 
до вашої мрії знаходиться на 
цокольному поверсі гурто-
житку № 2, що неподалік від 
шостого корпусу Академії. 
Контакти: керівник турист-
ського клубу ДДМА Борис 
Миколайович Харчевников 
– 095-869-68-09.

Руфь Кравчук

ТУРИСТСЬКИЙ КЛУБ ДДМА: ТУРИСТСЬКИЙ КЛУБ ДДМА: 
ЖИТТЯ, ЯК ШЛЯХЖИТТЯ, ЯК ШЛЯХ

Чи знали ви, що при ДДМА існує туристський клуб, який 
почав роботу ще 1979 року? Хоча його діяльність і мала пев-
ну перерву, згодом, у 2004 році, його роботу було відновлено,  
і клуб є активним дотепер. Тож сьогодні хочеться детальніше 
розповісти про те, що саме відбувається в турклубі й чим там 
можна займатися. Для відповіді на ці питання ми запросили  
в редакцію Бориса Харчевникова, керівника туристського  
клубу ДДМА.



№13 (391) 23 жовтня 20214

E-mail: gazeta@dgma.donetsk.ua           Сайт: http://www.dgma.donetsk.ua/zagalna-informatsiya-redaktsiya.html

4-10 ЖОВТНЯ – ТИЖДЕНЬ КОСМОСУ                                                                                                                                                                                         ВИТОКИ НАШОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Так було і з Сергієм Пав-
ловичем Корольовим, який 
увійшов у наш світ яскравою 
зіркою, Прометеєм, який при-
боркав потужний вогонь, за-
ставив його служити людям  
і піднімати у всесвіт космічні 
кораблі землян. За життя у всіх 
матеріалах ніколи не писали 
його справжнє ім’я, лише псев-
донім Генеральний конструк-
тор (так, саме з великої літери). 
Дехто порівнює його досягнен-
ня в космічній галузі з тими, що 
зробив Ейнштейн. Саме Коро-
льову належать слова: «Ракета 
під водою – це абсурд. Але саме 
тому я візьмуся зробити це».

Ще зі шкільних років Сер-
гій мав відмінну пам'ять та 
винахідливість, хист до ариф-
метики. Під час навчання у буд-
профшколі юнак одночасно 
став членом Товариств авіації 
й повітроплавання України та 
Криму. Уже в 17 років він збуду-
вав свій перший планер К-5, що 
пізніше потрапив до Централь-
ної спортивної секції в Києві. 
Задля того щоб досягти цього, 
Корольов прочитав купу кни-
жок, деякі з них – в оригіналі 
(німецькою мовою). Уже в про-
цесі отримання освіти в Москві 
з-під його рук виходять моде-
лі планерів «Червона Зірка», 
«Коктебель» та легкого літака 
СК-4. Останній із перелічених 
призначався задля досягнення 
рекордної дальності польоту!

З одного боку, Корольов 
був за життя вельми 

шанованою особистістю. Дві-
чі Герой Соціалістичної Пра-
ці, академік АН СРСР, лауреат 
Ленінської премії; до нього  
з повагою ставилися радянські 
керівники, особливо Микита 
Хрущов. Його авторитет ви-

знавали всі, із ким він спілку-
вався у справах. І саме йому 
зобов’язаний СРСР успіхами 
першого космічного деся-
тиріччя. З другого боку – він 
пройшов доволі складний жит-
тєвий шлях.

Учений не зміг уникнути 
радянських репресій. 

Так, у 1938 році Корольова 
заарештували через фальси-
фіковану кримінальну справу 
– «Завдання шкоди розвитку 
військової техніки» та призна-
чили десять років так званих 
виправно-трудових таборів  
із позбавленням прав на п’ять 

років та конфіскацією майна. 
Частину строку він відбував на 
Колимі. Його сім’я і друзі домо-
глися того, щоб Сергія переве-
ли відбувати строк ув’язнення в 
тюремне КБ (так звану «шараш-
ку») під керівництвом Туполє-
ва, де розроблювали конструк-
ції літаків. У липні 1944 року 
конструктора звільнили з-під 
арешту, але радянське клеймо 
«ворог народу» було в нього аж  
до 1957 року.

То був найдраматичні-
ший період в його житті. Доля 
кілька разів зберегла його від 
смерті і, мабуть, готувала вче-
ного до великих звершень. 
Ще в 1938 році його зняли  
з посади заступника директора 
Реактивного науково-дослід-
ного інституту (РНИИ) у зв’язку 
з анулюванням цієї посади  
і з уведенням посади головно-
го інженера. Цю посаду посів 
Георгій Лангемак, конструктор 
реактивного міномета «Катю-
ша». Це зберегло життя Коро-
льову. Усе керівництво РНИИ 
невдовзі було розстріляно,  
а Корольов, як простий інже-
нер, був тільки засуджений 

за ст. 38 і засланий до табору  
на Колиму. У таборі він захво-
рів і міг померти від хворо-
би й виснаження організму. 
Його врятував земляк, якого 
ув’язнили в той же час. Цей 
земляк був авторитетом у кри-
мінальному світі, тому він на-
казав перенести Корольова  
в краще місце і надалі фактично 
виходив його. Смерть вдруге 
не знайшла Сергія Павловича. 
Згодом сім’я і друзі домогли-
ся зміни вироку, і Корольо-
ва мали доставити в Москву  
на пароплаві північними мо-
рями. Але депеша про виклик 
прийшла запізно. Знесиленому 
Корольову наказали йти через 
тундру до найближчого порту, 
але на пароплав він спізнився.  
А в морі у цей час сталася ава-
рія, і пароплав затонув. Нагля-
дачі НКВС не дозволили коман-
ді пароплава відчинити камери 
з ув’язненими, тому вони всі 
загинули. До людей у Радян-
ському Союзі було звіряче став-
лення!.. А Корольов лишився на 
березі й не загинув. Фортуна 
знову йому посміхнулася.

Після звільнення з тюрми 
в 1944 році Корольов 

продовжив займатися ракет-
ною тематикою. Багатьох його 
колег уже не було, хтось заги-
нув на фронті, а хтось був роз-
стріляний у НКВС за сфабри-
кованими обвинуваченнями.  
У 1945 році Корольова на-
правили до Німеччини, де він 
разом з іншими фахівцями 
збирав зразки новітньої гер-
манської військової техніки. 
Корольов зібрав багато вузлів 
від ракети й навіть кілька ракет 
«Фау-2» німецького конструк-
тора ракетної техніки Верне-
ра фон Брауна, якого надалі  
союзники забрали працювати 
до США.

Долі двох геніальних кон-
структорів, Сергія Корольова 
і Вернера фон Брауна, були 
схожі. Обидва займалися ра-
кетобудуванням для здійснен-
ня міжпланетних подорожей, 
обидва були вимушені ство-
рювати ракети для військових,  
бо тільки так можна було отри-
мати фінансування. Обидва 
були репресовані й просиділи 
один в ГУЛАГу, а другий – у гес-
тапо. У дослідженнях косміч-
ної техніки вони йшли «лікоть  
у лікоть», але в практичній  
космонавтиці Корольов випе-
реджував фон Брауна. Обидва 

під час роботи над космічними 
програмами, з міркувань їхньої 
безпеки, постійно знаходилися 
під наглядом.

Дехто думає, що ракети  
в Радянському Союзі 

створені завдяки вивезеним 
із Німеччини зразкам «Фау-2», 
але це не так. Ракети «Фау-1» 
і «Фау-2» для Корольова були 
як етап огляду тогочасного 
стану техніки. Адже в СРСР 

згаяли десяток творчих ро-
ків через репресії і розстріли 
видатних учених. А ракети 
«Фау» були першими зразка-
ми керованих апаратів. Вони 
теж мали багато недоліків,  
і більшість із них вибухнули 
ще на старті. Шлях у ракетобу-
дуванні був тернистим і мало-
відомим. Багато зразків ракет 
Корольова теж вибухнули  
й на старті, і в польоті. Аби це 
було в часи Сталіна й Берії,  
то за таку велику кількість ава-
рій Корольов уже став би «двічі 
ворогом народу» (адже один 
раз він ним уже був) і був би 
розстріляний.

Але й тут доля йому по-
сміхнулася. На планеті Зем-
ля наприкінці 40-х років  
20-го століття розпочалася хо-
лодна війна. Єдиним фактором 
стримування від її переходу  
в гарячу фазу була наявність  
у СРСР і США ядерної зброї  
і засобів її доставки. У СРСР  
на той час не було літака, здат-
ного подолати відстань від 
СРСР до США з ядерною боє-
головкою. У США був літак В-2,  
а згодом і В-29, але це був політ 
в один бік. Літак все одно був би 
знищений засобами протипові-
тряної оборони. Тому єдиним 
засобом доставки була між-
континентальна ракета, яка б 
летіла по балістичній траєкторії  
з виходом у космос, подолан-
ням щільних шарів атмосфери 
і попаданням у ціль на землі. 
Тому робота вчених-ракетобу-

дівників була конче потрібна.

Корольов створив по-
тужний колектив тала-

новитих спеціалістів, фанатів 
ракетобудування, які навіть про 
ракету думали, як про живу іс-
тоту. А сам Сергій Корольов мав 
рідкісне поєднання великого 
вченого й не менш велико-
го організатора, людина, яка,  
за спогадами сучасників, була 
здатною проходити крізь сті-
ни й переконати кого завгод-
но в чому завгодно. Згодом  
під керівництвом Корольо-
ва утворилася Рада головних 
конструкторів. У першу Раду 
увійшли головні конструктори 
підприємств, які займалися ра-
кетно-космічною програмою  
на керівних посадах (див. фото):

Володимир Бармін – дирек-
тор ДСКБ «Спецмаш», головний 
конструктор стартових комп-
лексів;

Валентин Глушко – голо-
вний конструктор ОКБ-456, 
розробка ракетних двигунів  
на рідкому паливі;

Сергій Корольов – голо-
вний конструктор ОКБ-1, роз-
робка ракет-носіїв, супутників, 
балістичних ракет та інших ви-
робів цього напрямку;

Микола Пілюгін – головний 
конструктор НДІ-885 з авто-
номних систем управління;

Михайло Рязанський – 
головний конструктор НДІ-
885 апаратури радіозв'язку  
для ракет;

Віктор Кузнєцов – головний 
конструктор НДІ суднобудівної 
промисловості гіроскопічних 
командних приладів.

У решті-решт їхніми колек-
тивами були виконані необ-
хідні наукові дослідження, 
розроблені вдалі конструкції, 
створені необхідні матеріали 
й технології, і перша надійна 
ракета, яка долала 3000 км,  
у 1950 році стала на бойове 
чергування. 

До кінця 1956 року Коро-
льов розробив свою головну 
ракету – двоступеневу Р-7,  
із дальністю 8000 кілометрів, 
здатну досягти США. Принци-
пова компонувальна схема  
Р-7 не застаріла й сьогодні, 
ракети-носії «Союз» створено  
на її основі.

Корольов умовив пер-
шого секретаря ЦК 

КПСС Микиту Хрущова надати 
одну ракету Р-7 для виконання 
космічного польоту навколо 
Землі. Хрущов не вважав це за 
конче потрібне, але дозволив 
використати одну ракету. Він 
ще не розумів, який потужний 
резонанс спричинить цей по-
літ. Треба зазначити, що Ми-
кита Хрущов був людиною, яка 
могла захопитися якоюсь ідеєю 
до самозабуття. Так і вийшло. 
Перший політ штучного супут-
ника Землі й світовий резонанс 
від його польоту переконав  
у доцільності мирного освоєн-
ня космосу.

Так 4 жовтня 1957 року 
під керівництвом Корольова 
ракетою Р-7 було виведено на 
навколоземну орбіту перший 
штучний супутник планети 
Земля. «Коли людство побачить 
штучний супутник, він повинен 

викликати у всіх добрі почут-
тя. Що може бути виразнішим  
за кулю? Люди сприймуть су-
путник як якийсь образ, як сим-
вол космічної ери», – коменту-
вав свою ідею конструктор. 

(Закінчення на с. 5)

«ВОРОГ НАРОДУ», ЩО ЗАСНУВАВ ПРАКТИЧНУ КОСМОНАВТИКУ«ВОРОГ НАРОДУ», ЩО ЗАСНУВАВ ПРАКТИЧНУ КОСМОНАВТИКУ
Сергій Павлович Корольов – засновник космічного ракетобудування й космонавтики, кон-

структор перших штучних супутників Землі й космічних кораблів, основоположник практичної 
космонавтики. Народився 12 січня 1907 р. в Житомирі. Під його керівництвом було запущено 
першу у світі ракету-носій «Восток» із людиною на борту, міжконтинентальну ракету, запуще-
но чимало геофізичних та балістичних ракет, здійснені польоти космічних кораблів, зокрема 
перший вихід людини до відкритого космосу. Він помер 14 січня 1966 р. під час операції.

Якщо раніше в нашій рубриці «Витоки нашої ідентичності» ми знайомили вас з україн-
ськими митцями, які створювали українську гуманітарну складову, то сьогодні ми розповімо  
про відомого українського й радянського діяча науки й техніки. Адже він, та і всі науковці визна-
чили інший бік нашої ідентичності. Вони подарували світу інтелектуальний розвиток, іноді на-

віть усупереч існуючому державному режиму, який їх пригноблював.

Перша   Рада  головних   конструкторівПерша   Рада  головних   конструкторів

Сергій Корольов дає напутні слова Юрію Гагаріну перед стартомСергій Корольов дає напутні слова Юрію Гагаріну перед стартом
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(Закінчення. Початок на с. 4)

Хрущов побачив, який сві-
товий резонанс наробив тіль-
ки один супутник Землі, тому 
надалі підтримував Корольова  
у всіх космічних проєк-
тах.  Адже і в мирний космос 
можна вкласти подвійне за-
стосування: політ людини –  
це розвідка з космосу, з орбі-
тальної наукової станції можна 
бомбардувати ворога ядерни-
ми боєголовками; груповий 
політ багатомісних ракет –  
це ж висадка військового десан-
ту. Уже в ті роки у хворих мізках 
радянських лідерів малювалися 
сюжети зоряних війн світової 
революції.

Треба зазначити, що саме  
в 1957 році із Сергія Корольо-
ва була знята судимість за від-
сутністю злочину й зняте тавро  
«ворог народу».

Нарешті для Сергія Корольо-
ва настали творчі, продуктивні 
роки останнього десятиріччя 
його життя… На базі ракети Р-7 
створювалися апарати для інших 
супутників Землі, для місячних  
і міжпланетних ракет, ракети  
для польоту спочатку собак,  
а потім і людини.

Важливою датою стало  
12 квітня 1961 року. У цей  

день був здійснений політ люди-
ни в космос, Юрій Гагарін став 
знаменитим. Однак ім’я Сергія 
Корольова ніхто так і не назвав. 
Ім’я вченого було засекречено, 
 і всі його розробки також уважа-
лися секретними, а свої статті він 
підписував як «К. Сергеєв». Через 
секретність ім’я Корольова не на-
звали Нобелевському комітету, 
 і тому вченому так і не присуди-
ли Нобелевську премію.

Та Сергій Павлович нікому 
про це не жалівся. Ніхто  

не чув від нього розповідей 
про страхіття перебування  
в радянських таборах на Коли-
мі. За словами багатьох близь-
ких йому людей, перенесена 
несправедливість назавжди 
зробила Королева циніком  
і песимістом. Його улюблена 
приказка була – «шлёпнуть без 
протокола» (рос). Він був до-
сить жорстким, але справедли-
вим і людяним керівником. Є 
свідчення космонавта Олексія 
Леонова: «Він ніколи не був озло-
блений, ніколи не скаржився, 
нікого не проклинав. У нього на 
це не було часу». А ще він, коли 
міг, захищав колег від КДБ (так 
почало називатися НКВД). Відо-
мо, що коли «хмари нависли» 
над його заступником Борисом 

Чертоком і до Корольова прий-
шов КДБшник, який фабрикував 
обвинувачення, то Головний 
конструктор стукнув кулаком 
по столі й вигукнув: «Чертока не 
чіпати». Таку поведінку міг собі 
дозволити тільки Корольов. 
Для інших це могло закінчити-
ся ув’язненням за видуманим 
звинуваченням. Такі були 50-і  
і навіть 60-і роки минулого сто-
річчя. Відомо, що Корольов 
урятував Михайла Янгеля, го-
ловного конструктора ракетної 
техніки з КБ «Південне» (тоді – 
місто Дніпропетровськ), де роз-
роблювали військові балістичні 
ракети, зокрема ракету СС-18 
«Сатана». Тоді на полігоні стала-
ся аварія, вибухнула ракета, що 
спричинило загибель більше 
70 фахівців і Митрофана Нєдєді-
на – главкома ракетних військ. 
Хрущов був розлючений, зате-
лефонував Корольову й кричав: 
«Що мені, цього Янгеля розстрі-
ляти?» У Корольова з Янгелем 
були (м’яко кажучи) розбіжності,  
і він міг би відмовчатися й не за-
хищати конкурента. На той час 
Хрущов створив ще два ракет-
них КБ (Янгеля і Челомєя) і під-
тримував між ними конкурентну 
боротьбу. Але Корольов усе ж 
захистив Янгеля, використавши 
свій авторитет.

А ви знали, що Корольов 
пов’язаний з відомим нам НКМЗ? 
Саме там були спроєктовані й ви-
готовлені перші зразки спеціаль-
ного обладнання задля обслуго-
вування тих самих балістичних 
ракет та новітні стартові столи. 
Так сталося, оскільки НКМЗ  
у 1940-х роках був залучений 
задля виготовлення оборонних 
замовлень. У 1949 році ще не  
до кінця відновлений НКМЗ  
згідно з державним планом  
СРСР мав виготовити установни-
ки 8У22 і 8У24, що призначалися 
для ракет Сергія Корольова.

Цікавий факт: Сергій Ко-
рольов любив українські піс-
ні. До улюблених відносяться 
«Дивлюсь я на небо…» та «Реве  
та стогне Дніпр широкий».  
До речі, космонавт Павло По-
пович улаштував сюрприз 
своєму конструкторові: заспі-
вав «Дивлюсь я на небо…»…  
із космосу!

Сергій Павлович Коро-
лев помер 14 січня 1966 

року під час невдалої операції 
з видалення пухлини на шкірі. 
Під час операції не змогли зу-

пинити кров із рани. Тому по-
трібно було зробити анестезію 
і видалити корені пухлини. Для 
цього треба було ввести кате-
тер до горла, при цьому Сергій 
Павлович повинен був широко 
розкрити рота. А от цього він 
не міг зробити ще з 1938 року. 
Радянські НКВДшні садисти  
зі слідчим Миколою Шестако-
вим (антигероїв теж має знати 
людство) під час допитів зла-
мали йому щелепи, які надалі 
зрощувалися аби як у тюремних 
умовах. Усе життя для Корольо-
ва навіть лікування зубів було 
тортурами. Сергій Павлович по-
мер від втрати крові. Так через 
багато років радянські тортури  
його наздогнали.

Прах видатної людини було 
поховано в Москві, у Кремлів-
ській стіні. На сьогодні в Жи-
томирі щороку відзначають 
річницю з дня народження 
Корольова. На щастя, тепер є 
можливість відкрито розпо-
відати про його досягнення 
та показати, що вони започат-
кували не тільки для України,  
а й для всього людства!

Вячеслав Медведєв,
Софія Войтко

8 вересня 1514 року відбулася 
битва під Оршею. У цій битві спільне 
15-тисячне військо Великого Князів-
ства Литовського під командуванням 
волинського князя, великого гетьмана 
литовського Костянтина Острозького 
розбило 80-тисячне московитське вій-
сько під командуванням воєводи Івана 
Челядніна.

У битві під Оршею фактично вирі-
шувалася доля земель сучасних Укра-
їни та Білорусі, які тоді входили до Ве-
ликого Князівства Литовського та на які 
почала зазіхати Московська держава.

У ніч проти 8 вересня військо Ве-
ликого Князівства Литовського звело 
через Дніпро навпроти Орші наплавні 
мости на діжках і переправилося на лі-
вий берег. Литовська армія складалася 

з литовських, білоруських, українських, 
сербських, кримськотатарських, поль-
ських, угорських та німецьких загонів. 
Цим об'єднаним військом командував 
54-літній волинський князь Костянтин 
Острозький.

Рано-вранці Челяднін атакував 

Острозького, намагаючись відрізати 
його від мостів, однак союзники від-
били напад. Костянтин Острозький 
очолював усі контратаки русько-ли-
товської кінноти й бився як простий 
вояк. Використовуючи суперечності 
між московськими воєводами, во-
линський князь нападав на них по-
різно, а ті, за свідченнями літописів,  
із заздрості видавали один одного.

Опівдні 8 вересня русько-литовські 
вершники вдаваним відступом завели 
московську кінноту під залп своїх гар-
мат, а потім її із засідки в прибережному 
лісі атакував резервний загін. Під його 
натиском важка московська кіннота 
відступила на багнистий берег річки 
Кропивні між Оршею та Дубровном  
і там майже вся була знищена. Утрати 

московського війська сягали тридцяти 
тисяч вояків, а Челяднін, восьмеро во-
євод, 37 бояр та півтори тисячі дворян 
потрапили в полон.

Перемога під Оршею зробила 
Костянтина Острозького легендар-
ним полководцем у Європі. Про його 

військовий талант розповідалося в 
чотирьох брошурах, виданих латиною  
та німецькою мовою. Князя з тріумфом 
зустрічали у Варшаві та Вільні. На честь 
перемоги під Оршею він побудував  
у Вільні Свято-Троїцьку та Свято- 
Миколаївську церкви.

Військо Великого Князівства 
Литовського складалося із загонів 
литовських, білоруських, укра-
їнських, сербських, кримськота-
тарських, польських, угорських  
та німецьких вояків. Склад його 
був ситуативним. Адже військо 
формувалося тільки для того, 
щоб відбити московську навалу, 
яка відзначалася особливою жор-
стокістю. Знаючи, що московіти  
на завойованих землях повністю 
вирізали населення й спалювали 
будівлі, кілька народів, які входили 
в Річ Посполиту, вирішили захисти-
ти свої землі. То було патріотичне 
піднесення. Але з іншого боку, усі 
народи, які входили в цю державу, 
усе ж зазнавали утиску від місце-
вих литовських і польських панів. 
Тому в той час багато українців ті-
кали із центральної України на Схід 
і заселяли вільні степи біля річок 
Кальміус, Сіверський Донець і Дон.

За матеріалами ІНП підготував
 Вячеслав Медведєв

Інститут національної пам’яті (ІНП) досліджує маловідомі сторінки нашої історії, які були ретельно сховані 
впродовж багатьох років. Адже приховувалися незручні факти сусідства з Московською державою. 

На сьогодні треба вже усвідомити, що Московія не вперше зазіхає на території сусідніх держав. Так, ви стали 
свідками сучасної історії про загарбання Московією частини територій Молдови, Азербайджану, Грузії і України,  
а також про повзучу анексію Білорусі. З недавньої історії ми пам’ятаємо окупацію спільно з гітлерівською Німеч-
чиною частини Польщі, окупацію Естонії, Латвії, Литви, дві невдалі спроби (1939 і 1941 роки) окупації Фінляндії, а 
також окупацію України та інших країн і створення СРСР на початку XX сторіччя. 

Сьогодні ми познайомимо вас із матеріалами дослідження ІНП про битву під Оршею, яку старанно приховували 
комуністичні ідеологи і 507-му річницю якої ми відзначаємо цього вересня. 

ЖУРНАЛІСТСЬКА МАЙСТЕРНЯ ЖУРНАЛІСТСЬКА МАЙСТЕРНЯ 
ІМЕНІ ЮРКА МАТУЩАКАІМЕНІ ЮРКА МАТУЩАКА

ТЕ, ЩО СТАРАННО ПРИХОВУВАЛОСЯТЕ, ЩО СТАРАННО ПРИХОВУВАЛОСЯ
(БИТВА ПІД ОРШЕЮ)(БИТВА ПІД ОРШЕЮ)

14 жовтня, у День захисників  
і захисниць України, у приміщенні 
телеканалу «Донеччина TV» був пре-
зентований проєкт «Журналістська 
майстерня імені Юрка Матуща-
ка». Донеччанин Юрко Матущак, 
на честь якого названий проєкт,  
за життя був учителем іс-
торії, громадським діячем, од-
ним з організаторів донецько-
го Євромайдану, добровольцем 
батальйону міліції «Дніпро-1», за-
гинув у 2014 році під Іловайськом.  
За особисту мужність і героїзм, вияв-
лені в захисті державного суверені-
тету та територіальної цілісності 
України, Юрій Матущак нагородже-
ний орденом «За мужність» ІІІ ступе-
ня посмертно.

Відкрила захід Тетяна Тюріна – на-
чальниця управління інформаційної 
діяльності та комунікацій із громад-
ськістю Донецької обласної держав-
ної адміністрації. Вона зазначила,  

що «Журналістська майстерня» буде 
діяти на базі її управління. До занять 
із журналістики зможуть долучатися 
й діти, і дорослі. Тренерами виступа-
тимуть журналісти провідних ЗМІ кра-
їни, фотокореспонденти, оператори, 
військові журналісти.

На презентацію були запроше-
ні гості, які вчилися й працювали  
з Юрієм Матущаком, – це політолог, 
громадський активіст Станіслав Фе-
дорчук, керівник аналітичного відді-
лу центру контент-аналізу, ведучий 
Українського радіо Сергій Стуканов 
та Дарина Анастасьєва, журналістка 
та піарниця Українського радіо.

Станіслав Федорчук у своєму ви-
ступі згадав, що Юрій у студентські 
роки організував на Донеччині пер-
ший фестиваль вертепів, який прой-
шов на центральній площі Донецька  
і зібрав вертепи з усієї Україні. За своє 
коротке життя Юрко встиг розкрити 

себе як історик – брав участь у проєк-
ті з відновлення пам'яті про трагедію 
1943 року на Волині, збирав свідчен-
ня очевидців тих подій. У 2014-му був 
членом самооборони Донецьких мі-
тингів за Україну. Юрко був першим 
з донеччан, що опинився на Майдані, 
брав участь у відбитті атаки на Михай-
лівський монастир і став одним із пер-
ших волонтерів медичної сотні.

Сергій Стуканов у свою чергу роз-
повів, що Юрій запропонував створи-
ти організацію, яка б об’єднала людей 
із проукраїнським світоглядом, яка б 
дала можливість популяризувати ці 
ідеї, відновлювати історичну пам'ять, 
що за радянських часів стиралася,  

а за новітніх часів не могла відкритися 
через політику. Так Юрій став одним 
із засновником україномовної газети 
«Поштовх», тієї самої, яка б мала по-
вернути Донецьк в Україну. У газеті 
публікувалися як статті на актуальні 
теми для суспільства, так і примітки 
для молоді.

За словами кореспондента газети 
«Голос України» Владислава Леошка, 
ключова ідея цієї школи – слово прав-
ди, яка повинна відрізняти справж-
нього журналіста. І як підтвердження 
цього Дарина Анастасьєва провела 
для школярів невеличкий майстер-
клас з жанру журналістики «Інтерв’ю».

Наприкінці заходу Тетяна Тюріна 
зазначила, що подібні зустрічі в «Жур-
налістській майстерні» будуть відбу-
ватися й надалі. Наступна зустріч пла-
нується на листопад.

Анастасія Трусова

«ВОРОГ НАРОДУ», ЩО ЗАСНУВАВ ПРАКТИЧНУ КОСМОНАВТИКУ«ВОРОГ НАРОДУ», ЩО ЗАСНУВАВ ПРАКТИЧНУ КОСМОНАВТИКУ

4-10 ЖОВТНЯ – ТИЖДЕНЬ КОСМОСУ                                                                                                                                                                                      ВИТОКИ НАШОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

ЮрІй  Гагарін  і  Сергій  КорольовЮрІй  Гагарін  і  Сергій  Корольов



Поштові скриньки газети «Академія» знаходяться у всіх корпусах на стендах інформації  Телефон 41-81-20

№13 (391) 23 жовтня 20216 Гран-прі на I Обласному фестивалі
дитячих і молодіжних ЗМІ. 2002 г.

Золота медаль на ІІ Всеукраїнському 
конкурсі ЗМІ «Вища школа 2008»

Газета “Академія”

Засновник і видавництво: ДДМА

Випускається з 17 грудня 1999 р.

ДЦ 1492 від 10.12.99 

Головний редактор: В. Медведєв

Адреса засновника, видавництва та редакції:

84313 м. Краматорськ, вул. Академічна, 72,

ауд. 1411, тел.  (0626) 41-81-20

E-mail: gazeta@dgma.donetsk.ua

Сайт: http://www.dgma.donetsk.ua/publish/np/,
Логотип газети за ескізом Т. Лук'янової

Фото: В. Медведєв, В. Лебединська

Літературні коректори: 

О. Дудченко, В. Лебединська

Верстка і комп'ютерний набір:  

М. Лобанов, В. Лебединська

Над номером працювали: 

В. Лебединська, К. Козленко, А. Капелещук 

Точка зору авторів
не завжди поділяється редакцією.

Відповідальність за достовірність 
інформації несе автор.

Редакція зберігає право літературного 
редагування і скорочення.

При використанні матеріалів посилання  
на газету "Академія" обов'язкове.

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

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Ответы на вопросы из прошло-
го номера.

Вопрос 1. Дьяволица из мультсе-
риала «Гадкие американцы» шлет ЕГО 
в виде пламенного шара. Назовите 
ЕГО двумя словами.

Ответ: воздушный поцелуй.
Комментарий: дьяволица в муль-

тфильме во всех смыслах горячая. 
Даже воздушные поцелуи она от-
правляет в виде огненных шаров.

Автор: Андрей Бойко, Малая  
Виска.

Вопрос 2. Японцы верили, что 
император является ИКСОМ, поэто-
му общались с ним исключительно 
через занавеску. Рыжеволосый им-
ператор Нерон в свое время объявил 
себя ИКСОМ. Назовите ИКСА двумя 
словами, начинающимися на одну  
и ту же букву.

Ответ: сын Солнца.
Комментарий: японцы верили, 

что император – сын Солнца, поэто-
му для общения с ним нужна шторка, 
поскольку если на него недолго по-
смотреть, как и на солнце, то можно 
ослепнуть. В свое время одиозный 
император Нерон провозгласил себя 
сыном Солнца. Возможно, потому, 
что был огненно-рыжим.

Автор: Андрей Бойко, Малая  
Виска.

Вопрос 3. Жившая в двадцать 
третьем веке до нашей эры шумерка 
Энхедуана для своей работы исполь-
зовала асбест. Поэтому относительно 
ее работы известное словосочетание 
из трех слов можно воспринимать 
буквально. Напишите это словосоче-
тание.

Ответ: рукописи не горят.
Комментарий: асбест известен 

своей огнеустойчивостью. Энхеду-
ана – первая известная истории пи-
сательница. Она использовала в ка-
честве материала для письма асбест. 
Поэтому о ее работах можно сказать 
«рукописи не горят».

Автор: Андрей Бойко, Малая  
Виска.

Продолжаем публиковать во-
просы международного турнира 
по игре «Что? Где? Когда?» под 
названием «Лига старта. Эпизод 
XXV».

Вопрос 1 (правильно ответи-
ли все команды). Барон Клотценбах 
хотел, чтобы его подданные проде-
монстрировали ему свою верность. 
Поэтому он изготовил себе кольчугу 
из нескольких тысяч ИХ своих под-
данных. Назовите ИХ двумя словами.

Вопрос 2. (правильно ответила 
ровно половина команд). Борец Джо 
Стечер часто побеждал соперников, 
обхватывая их ногами. Этот прием 
прозвали ОНИ Стечера. А что ОНИ 
обычно побеждают?

Вопрос 3 (правильно не ответил 
никто). В документальном фильме 
говорится, что хотя за последние 
тридцать лет украинское кино при-
шло в упадок, до наших дней все же 
сохранились неплохие ОНИ – такие, 
как Михаил Ильенко и Мирослав 
Слабошпицький. Назовите ИХ одним 
словом.

Александр Мельников,
председатель Клуба интеллектуальных 

игр ДГМА

Нагадаємо, що в Академії є свій 
телеграм-бот – Lapka, який значно 
полегшує пошук потрібної інформа-
ції, наприклад розклад дзвінків, за-
нять, сесій, а також надає швидкий 
доступ до навчальної платформи 
MoodleDDMA, соціальних мереж Ака-
демії, телефонів деканатів тощо.

Розробкою телеграм-бота за-
ймається команда студентів, які є 

членами медіагрупи «Академія». 
Тож, LapkaBot швидко розвивається: 
окрім технічних оновлень, над якими 
постійно працює Михайло Лобанов 
(АВП20-1), з’явилися ще й стікери  
з нашим талісманом – совою Лапкою. 
Поки їх усього шість, але із часом їх 
стане більше. А надає нашому боту 
«обличчя» й емоцій Катерина Козлен-
ко (АВП20-1).

Тож, не гайте часу й швидше під-
писуйтеся – t.me/DDMA_LapkaBot.

Стікери з нашим талісманом-
Лапкою можна додати собі за по-
силанням: https://t.me/addstickers/
LapkaBotDSEA

Вікторія Лебединська

Гра починається з історії про Данко, 
як одне більш войовниче плем’я вигна-
ло інше в мертвий зловісний ліс. Сама 
історія буде йти паралельно до сюжету 
гри. У наступній сцені радянський мете-
оролог Олександр Нєстєров прибуває  
з телеграмою до місця зустрічі атомно-
го криголаму «Північний вітер»: «Млад-
шему научному сотруднику полярной 
станции «Полюс 21» Александру Несте-
рову. Прибыть 27 марта 1981 года в точ-
ку с координатами: 86 гр. 21 мин. с. ш., 

74 гр. 57 мин. в. д. для поднятия на борт 
атомного ледокола «Северный ветер»».

Але прибувши на місце, метеоролог 
знаходить «мертвий» корабель, зако-
ваний у кригу. Олександру Нєстєрову 
доведеться продиратися крізь замерзлі 
уламки корабля та дізнатися, що ж ста-
лося з кораблем і його командою і що 
це за крижані монстри, які тепер там 
мешкають.

Темні коридори та відсіки кригола-
му додають грі атмосфери. А монстри 
наповнені символізмом щодо роду їх-
ньої діяльності за життя. Про них ми по-
говоримо окремо.

Через деякий час у метеоролога 
відкривається дивна здібність: він може 
проникати в пам’ять загиблих членів 
екіпажу криголаму та змінювати їхню 
долю в критичний момент. Також Нєс-
тєров може бачити, як команда та кора-
бель повільно помирали.

Причини загибелі корабля
Ідучи в черговий рейс за полярне 

коло, криголам «Північний вітер» натра-
пив на айсберг та отримав пошкоджен-
ня й часткове затоплення, що спочатку 
вважалися не серйозними: «24 марта 
1968 года, в 02:16 ночи произошло стол-
кновение атомохода «Северный ветер» 
с дрейфующим айсбергом. …Повреж-
дения не представляют угрозу живу-
чести судна. В данный момент корабль 
находится на плаву, ведутся ремонтные 
работы, которые могут занять до семи 
суток».

Капітан проігнорував 
попередження помічника 
та прибору попередження 
зіткнень ЛОЗА, що й призве-
ло до катастрофи. Помічник 
доклав про це в штаб, звідки 
прийшов наказ про те, що 
це останній рейс кригола-
му і після повернення його 
демонтують. Комендант, 
який перехопив помічника 
капітана, сказав, щоб той не 
поспішав, розуміючи, що він  
і так не в гуморі. Але по-

мічник не проігнорував можли-
вість поставити капітана на місце  
і таки передав радіограму.

Засмучений капітан йде до 
головного інженера за розра-
дою, але замість неї отримує до-
сить різку відповідь: «Ты знаешь, 
а я очень рад. Да, честное слово!  
А чего ты ожидал? Вы мне уже вот 
где! Оба! Ты, со своим корытом, 
ржавым! Устал я! Пойми ты,  
не мальчик уже, наигрался. Ничем 
в этот раз не помогу. Иди, иди! 
Прошу. И можешь не метаться! Ты всех 
достал уже! Никто тебя здесь больше  
не поддержит!»

Після цих слів капітан і зовсім за-
непав духом. І його остання спроба 
врятувати корабель – це пройти через 
айсберг на повному ходу. Помічник та 
комендант біжать зупиняти його. Та-
кож останній був дуже невдоволений 
тим, що помічник віддав радіограму: «А 
радиограмма где? Ты, что, ему радио-
грамму отдал?!» Пострілом він вибиває 

замок та випадково ранить капітана,  
але через нерішучість помічника кора-
бель не зміг вирватися з крижаного по-
лону Холоду. Різкий перехід із повного 
ходу на реверс призводить до пожежі 
в турбінному відсіку. Вогонь іде до ре-
актора, трійця вирішує евакуюватися 
на гвинтокрилі, забираючи із собою 
пораненого капітана та залишаючи всю 
команду напризволяще. 

Корабель не бажає це приймати, 
бо це значить, що його серце палало 
даремно, і в підсумку реактор корабля 
вибухає: «И вот оно, рассыпавшись  
в искры, угасло».

Залишки команди були приречені 
на повільну смерть, адже тепло зали-
шає криголам, а чудовиська Холоду 
 й до цього намагалися його взяти.

А тепер про героїв
Капітан – старий чоловік, який ко-

мандує «Північним вітром» та в цій істо-
рії виступає у якості Данко. Також при-
своює містичні властивості льодовику, 
кораблю та Північному полюсу.

Помічник капітана – молодий офі-
цер, який більш прагматично дивиться 
на світ, але не такий рішучій, як капітан.

Головний інженер – чоловік серед-
ніх років, за двадцять років утомився 
бути на борту «Північного вітру».

Комендант – кремезний чоловік 
середніх років, далеко не боягузливий 
та швидкий на розправу.

Атомний криголам «Північній 
вітер» – по-перше, як капітаном, так  
і самою грою йому приписують людські 

якості, наприклад: реактор корабля по-
рівнюється із серцем Данко. По-друге, 
під кінець гри криголам допомагає Нєс-
тєрову, створюючи теплові розломи, 
убиваючи монстрів та гріючи його. Це 
дуже допомагає у другій битві з паву-
ком. Теплові розломи відволікають його 
та гріють головного героя. Також кора-
бель створює теплові розломи в місцях, 
де морози смертельні.

Пара слів про технічні 
аспекти гри

На момент виходу в грі були ново-
модні ефекти physics, завдяки яким 
була дуже красива картинка. Напри-
клад, коли в приміщеннях криголаму 
з’являлося тепло, усе починало відта-
вати й стіни отримували більш теплі ко-
льори замість холодних синіх, відтавали 
бурульки та стікала вода. Але, на жаль, 
гра не дуже добре оптимізована і через 
ці ефекти могла вилетіти.

Музики в «Анабіозі» немає, є лише 
звуки, які доповнюють атмосферу мерт-
вого криголаму. Та варто відмітити 

озвучення гри – воно непогане, осо-
бливо добре вийшли капітан, комен-
дант і стара Ізергіль.

У якості «здоров’я» виступає 
тепло тіла головного героя, яке по-
повнюється з різних джерел – це 
лампи, факели, генератори та інше. 
У кожному приміщенні різна темпе-
ратура, тому тепло тіла зменшується, 
доки не впаде до рівня приміщення. 
Монстри, як і сам Холод, намагати-
муться забрати тепло гравця. 

На закінчення хочу сказати, що на 
відміну від «Північного вітру» для студії 
Action Forms ця подорож була остан-
ньою, гра провалилася в продажу, що 
призвело до закриття студії. Та на мій 
погляд, цю гру варто оцінювати більше 
як витвір мистецтва, аніж просто гру.

А в наступному номері газети роз-
повім про монстрів в «Анабіозі». Тож 
бережіть своє тепло.

Дмитро Факше

У LAPKABOTА З'ЯВИЛИСЯ СТІКЕРИУ LAPKABOTА З'ЯВИЛИСЯ СТІКЕРИ

«АНАБІОЗ. «АНАБІОЗ. 
СОН РОЗУМУ»СОН РОЗУМУ»

«Анабіоз: Сон розуму» (поза СНД видана як Cryostasis: Sleep of Reason) –  
це комп’ютерна гра в жанрах шутер від першої особи та survival horror, роз-
роблена українцями із Action Forms для PC на Microsoft Windows. Особливістю 
візуальних ефектів цієї гри є ефект танення льоду, коли лід на стінах за-
мерзлого корабля починає плавно перетворюватися на воду й стікати вниз.

У ЩО ПОГРАТИ

Колектив ДДМА з глибоким сумом по-
відомляє про те, що 16 жовтня 2021 року  
на 80-му році життя померла почесна пра-
цівниця ДДМА, редакторка РВВ Хахіна  
Неллі Олександрівна.

Колектив ДДМА з теплотою згадує 
роки роботи з Неллі Олександрівною, її 
відповідальність, професіоналізм, принци-
повість у вирішенні виробничих питань, 

працьовитість, невичерпний оптимізм, інте-
лігентність, високі моральні якості, життєву  
мудрість.

За час роботи в КІІ-ДДМА нею була від-
редагована величезна кількість навчальної 
та наукової літератури, проводилася актив-
на робота з формування й ведення щоріч-
них планів видань посібників, монографій 
тощо. Викладачі, учені КІІ-ДДМА із вдяч-

ністю згадують, скільки душі вона вклала  
в редагування кожної роботи.

Світла пам'ять про Неллі Олександрівну 
залишиться в наших серцях.

Щирі співчуття рідним і близьким.

Ректорат, профком, 
медіа-група «Академія»,

колектив редакційно-видавничого відділу

ХАХІНА НЕЛЛІ ОЛЕКСАНДРІВНАХАХІНА НЕЛЛІ ОЛЕКСАНДРІВНА


