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27 січня – 95-а річниця з дня
народження Олекси Тихого. Якщо
хочемо зрозуміти Донеччину, маємо
знати її справжніх героїв. Це край інтелектуалів і громадян, які зробили
б честь будь-якій нації. Постаті з характером, для яких чесність перед собою
та любов до України стали принципом
життя й творчості. Серед них, безперечно, Олекса Тихий. Видатний педагог,
який, замість кафедри, мав каторгу.
Олекса Тихий – правозахисник, педагог, мовознавець, засновник Української Гельсінської групи, український
дисидент. Виступав на захист української мови. Автор самовидавних праць
«Мова народу – народ», есеїв «Роздуми
про українську мову і культуру в Донецькій області», «Думки про рідний Донецький край». Закатований в тюрмі
міста Перм (Росія) 5 травня 1984 року.
До пам’ятної дати в Донецькому
краєзнавчому музеї відбулася бесіда-

АКАДЕМІЇ

візуалізація на тему «Філософія любові Олекси Тихого». Захід відвідали
студенти групи КН21-3.
У музеї студентам провели екскурсію виставкою «Ген непокори».
В експозиції представлена велика
кількість інформаційних стендів, копії
архівних документів справи Олекси
Тихого та інші цікаві експонати. Під
час екскурсії студентам розповіли
про рух дисидентів у середині XX століття та історію життя Олекси Тихого.
На зустрічі були процитовані
та розібрані деякі висловлювання
Олекси Тихого та основні аспекти
його філософії. Під час бесіди студенти дізналися багато цікавого, висловлювали цікаві думки та ставили
запитання.
27 січня − Україна та весь
світ відзначають Міжнародний
день пам’яті жертв Голокосту,

бо саме цього дня 1945 року війська
1-го Українського фронту звільнили
в’язнів найбільшого гітлерівського
концтабору смерті Аушвіц-Біркенау
неподалік польського Освенцима.
У резолюції ООН відзначено: «Голокост, який призвів до знищення однієї
третини євреїв і незліченної кількості
представників інших національностей, буде завжди слугувати всім людям пересторогою про небезпеки, які
приховують у собі ненависть, фанатизм, расизм та упередження…»
Масовою братською могилою
і символом Голокосту в Україні став
Бабин Яр. Масові розстріли тут розпочалися відразу після вступу нацистів до Києва. Від 27 вересня
відбувалися щоденні масові розстріли євреїв – військовополонених
і цивільних громадян. Бабин Яр став
останнім місцем і для його численних
ув’язнених, некрополем для більше ніж 100 000 цивільних громадян
та військовополонених.
Трагедія також не оминула й Донецьку область. Найбільша кількість
розстрілів мала місце в Бахмуті (алебастрові штольні біля міста), Костянтинівці (Сергіївська балка), Краматорську (селища Іванівка та Ясногірка)
та Маріуполі (селище Агробаза). На території Донецька в 1942 році існувало
єврейське гетто, через яке пройшли
тисячі євреїв, проте точна їхня кількість залишається й досі невідомою.
Офіційно визнано, що протягом
Голокосту було вбито до 6 мільйонів

євреїв, із них від 2,2 до 2,5 мільйона –
на території колишнього Радянського Союзу.
29 січня – День пам’яті героїв
Крут. Бій під Крутами став успішною
оборонною операцією. Наступ переважаючих сил ворога було зупинено на декілька днів. Це дало змогу
представникам Української Народної
Республіки підписати Брестський
мирний договір із країнами Четверного союзу. Брестський мир означав
визнання самостійної Української
Народної Республіки суб’єктом міжнародних відносин. Незалежність
Української Народної Республіки довелося захищати від російської військової агресії на початках силами
добровольчих формувань. Згодом
українські війська, за підтримки німецьких та австро-угорських (завдяки Брестському договору), звільнили від більшовиків усю територію
України. Події Української революції
засвідчили: державність без армії неможлива. Сміливість та жертовність
крутянців зробила їх прикладом для
майбутніх поколінь захисників України. З ними порівнюють захисників
Донецького аеропорту в теперішній
російсько-українській війні. Тому героїв Крут у публіцистиці часто називають «першими кіборгами».
Ми завжди будемо пам’ятати
ці дати й шанувати в ці дні.
Андрій Капелещук,
Анастасія Трусова

Відмінне навчання потребує
багато праці і, головне, бажання.
І так приємно, коли всі зусилля
винагороджуються. Окрім звичайних стипендій, старанних
студентів заохочують і іменними стипендіями. За результатами зимової сесії чотирьом
студентам Академії рекомендовано призначення стипендії
Президента України, також студенти
ДДМА
рекомендовані
на отримання стипендії Верховної Ради України і ПАТ НКМЗ.
Стипендії Президента
України:
- Ковальчук О.С. (ЕСА-18-1);
- Алтухов В.О. (КН-19-2);
- Журавльов М.О. (КІ-19-1);
- Чоста К.С. (Пл-19-1).
Стипендії Верховної
Ради України:
- Білинський В.Д. (КН-18-1);
- Касьянюк А.С. (КН-18-1).
Стипендії ПАТ НКМЗ:
- Форемний Д.Є. (ЕСА-18-1);
- Бахтін І.Д. (ПТМ-18-1);
- Мартиненко Д.В. (ТМ-19-1);
- П’янов Д.О. (ТМ-19-1);
- Артемов В.Ю. (ТМ-20-1т);
- Сазонова М.П. (КДМ-19-1).

СПОРТ
«СРІБЛО» У ЗМАГАННЯХ
ЗІ ШТОВХАННЯ ЯДРА
Юніорський чемпіонат України
з легкої атлетики в приміщенні відбувся 22–23 січня в Сумах. Участь у
змаганнях узяли 419 атлетів і атлеток із 24 областей України та міста
Києва. Академію представляла студентка першого курсу Марія Ларіна
(ФКС 21-1). У розділі зі штовхання
ядра Марія посіла друге місце.
Боротьба виявилася надзвичайно видовищною, напруженою

і водночас драматичною. Перед заключною спробою Марія лідирувала
з результатом 14,03 м, але в шостій на
перше місце вийшла інша спортсменка. До честі нашої студентки, вона не
знітилася і зуміла дати гідну відповідь
суперниці, проте для перемоги цього
не вистачило. Чемпіонку й срібну медалістку розділив лише один сантиметр – 14,07 і 14,06 м відповідно!
Вікторія Лебединська

НАШІ СПОРТСМЕНИ –
КАНДИДАТИ НА УЧАСТЬ
У ЛІТНІХ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГРАХ
На першому у 2022 році засіданні колегії управління фізичної
культури та спорту Донецької
облдержадміністрації, що відбулося 27 січня, схвалені кандидати на участь у Літніх Олімпійських іграх.
До списку спортсменів Донецької області увійшли наші
студенти: провідна група – тхеквондист ВТФ Андрій Гарбар (гр.
ФКС-18-1) і Тетяна Профатілова
(гр. ФКС-21-2) – вільна боротьба; перспективна група – тхеквондист ВТФ Артем Гарбар (гр.
ФКС-20-2), боксер Пилип Акілов
(гр.ФКС-20-2т) і Лоліта Волошина
(гр. ФКС-20-2) – вільна боротьба.

ДВІ МЕДАЛІ З ВІЛЬНОЇ БОРОТЬБИ

XXXIII Літні Олімпійські ігри
відбудуться у 2024 році в Парижі.
Вікторія Лебединська

Чемпіонат України з вільної боротьби серед
чоловіків та жінок відбувся 21–23 січня в Палаці
спорту м. Києва. У змаганнях узяли участь студентки нашої Академії, майстри спорту України Лоліта
Волошина (група ФКС-20-2) і Тетяна Профатілова
(ФКС-21-2).
У дуже напруженій і запеклій боротьбі Лоліта
стала бронзовою призеркою, а титул чемпіонки
України виборола Тетяна Профатілова.
Кафедра фізичного виховання і спорту,
СК «Промінь»

НАШІ СТУДЕНТИ НАЙКРАЩЕ ГРАЮТЬ У БАДМІНТОН!
26 січня на спортивній базі
Донбаської державної машинобудівної академії відбувся
чемпіонат Донецької області
з бадмінтону серед студентів
університетів, академій та інститутів. У змаганнях узяли участь
три збірні команди вишів.
За команду нашої Академії
виступали: Катерина Курішко
(ЕП-18-1), Артем Тищенко (КН-181), Катерина Кочерова (Мн-19-1),
Михайло Денисов (КН-18-1).
Переможців змагань визначали в особистій, парній та
командній першості.
Підсумки особистої першості з бадмінтону серед
чоловіків:
1-е місце – Артем Тищенко
(ДДМА);
2-е місце – Михаїл Денисов
(ДДМА);

3-є місце – Микита Нестеренко (ДНМУ).
Підсумки особистої першості з бадмінтону серед
жінок:
1-е місце – Катерина Кочерова (ДДМА);
2-е місце – Катерина Куріш-

ко (ДДМА);
3-є місце – Євгенія Тищенко
(ДонНАБА).
Підсумки парної першості (мікс):
1-е місце – Артем Тищенко,
Катерина Кочерова (ДДМА);
2-е місце – Володимир Сан-

жаровський, Євгенія Тищенко
(ДонНАБА);
3-є місце – Микита Нестеренко, Анастасія Наретя (ДНМУ).
За результатами змагань
перше місце посіла команда
Донбаської державної машинобудівної академії, друге місце виборола команда Донбаської національної академії будівництва
і архітектури, третє місце посіла
команда Донецького національного медичного університету.
Переможці та призери змагань були нагороджені грамотами Донецького обласного
відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту
МОН України та кубками Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації.
Кафедра фізичного виховання
і спорту, СК «Промінь»

2

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

Гран-прі на I Обласному фестивалі
дитячих і молодіжних ЗМІ. 2002 г.
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З 75-РІЧНИМ ЮВІЛЕЄМ!
На початку лютого цього
року завідувач кафедри обробки металів тиском ДДМА,
д-р техн. наук, професор
Іграмотдін
Сєражутдінович Алієв святкує 75-річний ювілей. Більша частина його життя пов’язана з
нашою Академією. Майже
44 роки Іграмотдін Сєражутдінович присвятив навчанню
студентів, розбудові нашого
вишу, розвитку науки та машинобудування.
Зараз професор Алієв – відомий учений у галузі обробки
матеріалів тиском, організатор
науки та педагог. Шановного
Іграмотдіна Сєражутдіновича
знають та поважають як фахівця та людину не тільки в Україні, але й далеко за її межами.
А починався життєвий шлях
ювіляра в маленькому гірському
селищі Зільдик, яке знаходиться
в Хівському районі сонячного
Дагестану. Закінчивши школу, Іграмотдін Сєражутдінович
із 1965 року працював у технологічному
бюро
заводу
Дагдизель (м. Каспійськ) і одночасно навчався в Ленінградському кораблебудівному інституті, якій закінчив у 1971 році.
Після закінчення аспірантури
Ленінградського політехнічного інституту (науковий керівник
– відомий учений у галузі ОМТ
проф. К. М. Богоявленський)
і захисту кандидатської дисертації в 1978 році був направлений

працювати на посаді старшого
викладача Краматорського індустріального інституту. Із цього й
розпочався краматорській період роботи та наукової діяльності
майбутнього професора Алієва.
У 1995 р. він захистив докторську
дисертацію на тему «Узагальнення та розробка ресурсозберігаючих процесів видавлювання»,
а в 1997 році отримав учене
звання професора кафедри обробки металів тиском і був обраний за конкурсом на посаду
завідувача кафедри.
Проф. Алієв І.С. є спеціалістом в області теорії і технології
процесів точного об’ємного
деформування, ним засновано
наукову школу під назвою «Розробка ресурсозберігаючих процесів обробки тиском на основі
розвитку методів і засобів дослідження технологічних режимів
пластичного
деформування».
Результати його наукових досліджень опубліковані в 380 науково-методичних працях, серед
яких 111 авторських свідоцтв
і патентів, 1 довідник, 3 наукові
монографії, 5 розділів монографій (зокрема 3 – у Польщі), 6 навчальних посібників і один підручник із грифом МОН України.
З 1979 року Алієв І.С. бере
участь у розробці наукових
проєктів, які спрямовані на задоволення потреб господарства України. Наукова школа,
яку він очолює, виконує роботи
з розробки й освоєння нових
ресурсозберігаючих
техноло-

гічних процесів і оснащення для
формоутворення прецизійних
деталей зі складним профілем
та великогабаритних заготовок
для енергетичного й важкого
машинобудування.
Холодна обробка за рахунок
застосування високих тисків дозволяє забезпечити
регламентовану кількість
виробів, усунути нераціональні витрати металу й необхідність доопрацювання
заготовок методами зняття
стружки. Нові технології кування поковок для виробів
відповідального призначення забезпечують інтенсивну проробку структури
металу за рахунок розвитку
макрозсувної деформації.
Ці розробки зі значним
економічним
ефектом
були
впроваджені
на
підприємствах
машинобудування
(ВСМПО,
ПрАТ «НКМЗ», ПАТ «ЕМСС»,
ПАТ
«Дружківський
ЗМВ»)
та приладобудівної промисловості (СМЗ «Мотор Січ», «Красний
Луч»). Для впровадження нових
технологій на кафедрі створена
галузева науково-технічна лабораторія. Під керівництвом проф.
Алієва І.С. захищено 4 докторські
та 13 кандидатських дисертацій.
З 2003 по 2015 рр. професор
Алієв був проректором із наукової роботи й зовнішніх зв’язків
ДДМА. На цій посаді організував
видання трьох фахових збірників наукових праць ДДМА: Ві-

сника ДДМА, Наукового Вісника
ДДМА (електронне видання)
та видання «Обработка материалов давлением». Професор
Алієв двічі отримував ґранти для

стажування у вищих навчальних
закладах Німеччини по лінії DFG,
що сприяло розширенню творчих зв’язків Академії з вищими
навчальними закладами Європи. Це дало можливість участі на
конкурсній основі у виконанні
у 2009–2017 роках трьох міжнародних проєктів Європейського
Союзу по лінії ТЕМПУС, де він був
координатором. Вони сприяли
створенню в Академії інноваційного центру й оснащенню дослідницьких лабораторій ДДМА
сучасним устаткованням і обчислювальною технікою.

Зараз професор Алієв продовжує завідувати кафедрою
ОМТ ДДМА. За час керівництва
проф. Алієва та за його безпосередньої участі кафедра ОМТ
продовжила та розвинула
наукову діяльність у галузі ОМТ, підготувала багато
спеціалістів, кандидатів
та докторів технічних
наук. Випускники, які навчалися в проф. Алієва,
працювали
йпрацюють
у ДДМА, на підприємствах
Краматорська,
України
й далеко за її межами.
Вони пишаються тим, що
є учнями шановного Іграмотдіна Сєражутдіновича.
Проф. Алієв був членом експертних рад МОН
України з фахових напрямів «Машинобудування»
і «Технології видобутку
та переробки корисних
копалин», працював дві каденції членом експертної ради з
питань проведення експертизи
дисертаційних робіт МОН України з машинознавства та машинобудування. Він є головою
спеціалізованої ради при ДДМА
з присудження наукового ступеня доктора технічних наук.
Проф. Алієв декілька разів визнавався переможцем
конкурсу «Кращий науковець
ДДМА» і «Кращий винахідник
ДДМА», удостоєний почесного
звання «Заслужений професор
ДДМА» (2007 р.) із занесенням
до Книги Пошани ДДМА.

Багатолітню успішну роботу проф. Алієва відзначено
й на всеукраїнському рівні.
У 2001 році МОН України нагородив його знаком «Відмінник
освіти України». А указом Президента України у 2020 році
проф. Алієву присвоєне почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
Проф. Алієв І.С. приділяє велику увагу розповсюдженню наукових розробок
і досвіду серед фахівців промисловості; ним організована
міжнародна науково-технічна
конференція «Досягнення та
проблеми розвитку технологій і машин обробки тиском»,
яка понад 20 років проводиться в Краматорську спільно з підприємствами регіону
й вишами Європи.
У житті Іграмотдін Сєражутдінович – чудова людина,
порядна та чуйна, яка завжди
прийде на допомогу. Він бере
активну участь у громадському
житті Академії. Його шанують та
люблять колеги, учні та студенти. А ще Іграмотдін Сєражутдінович допомагає своїй родині
виховувати двох онучок.
Тож ректорат і профком
ДДМА, усі колеги та друзі шановного Іграмотдіна Сєражутдіновича бажають ювіляру міцного здоров’я, успіхів у роботі,
багато талановитих учнів і нових наукових досягнень!

НА ВЧЕНІЙ РАДІ ДДМА
На січневому засіданні вченої ради
розглянуті звіти про роботу ДДМА
і її структурних підрозділів. Із доповіддю
«Підсумки роботи Академії, кафедр
і факультетів у 2021 році й основні завдання на 2022 рік» виступив
перший проректор, доцент Анатолій
Фесенко. Він наголосив, що упродовж
звітного періоду Академія здійснювала
освітню діяльність відповідно до чинного законодавства, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Кабінету Міністрів України. Водночас
продовжувалася модернізація закладу
в контексті змін у системі вищої освіти
України й подальшої імплементації закону «Про вищу освіту». Чіткій керівній
діяльності Академії сприяла реалізація
оновлених внутрішніх нормативних
актів і документів відповідно до Конституції України, законів України «Про
вищу освіту», «Про фахову передвищу
освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Стратегії розвитку
вищої освіти в Україні на 2021–2031
роки, Стратегії інноваційного розвитку
України на період до 2030 року, Стратегії соціально-економічного розвитку
Донецької області до 2027 року. Завершено створення в Академії відповідних
підрозділів і служб та призначення відповідальних осіб за внутрішнє забезпечення якості освіти, міжнародні зв’язки,
сприяння доброчесності, виявлення
й протидії корупції.
Упродовж звітного періоду в Академії була проведена значна робота
з комплектування контингенту здобувачів, були забезпечені необхідні
умови для якісного проведення освітнього процесу, як в очному режимі,
так і в умовах дистанційного навчання, організації і проведення наукових

досліджень, і в цілому створені всі
належні умови для сталого функціонування закладу вищої освіти та всіх
його структурних підрозділів.
У консолідованому рейтингу ЗВО
України у 2021 році, до якого увійшли
242 ЗВО, Академія посіла 97–98-е місце (за результатами 2019 р. – 96-е місце). У рейтингу за показниками Scopus
ДДМА займає 44-ту позицію серед 200
ЗВО України проти 45-го місця із 176
ЗВО у 2020 р., а в рейтингу за показниками Webometrics ДДМА посіла 67-е
місце серед 200 ЗВО України. У цьогорічному рейтингу «Топ 200 Україна»
Академія посіла 82-е місце (91-е місце
за результатами 2020 р.) і залишається котрий рік поспіль у сотні кращих
вишів України, у рейтингу ЗВО Донецької області посідає 4-е місце.
За результатами планових заходів
державного нагляду (контролю), що
здійснювалися протягом 2021 року
Державною службою якості освіти
України, за ступенями ризику від провадження господарської діяльності
у сфері вищої освіти Академія отримала 35 балів відповідно до критеріїв,
визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 р.
№ 982, що відповідає середньому ступеню ризику та є позитивним показником провадження господарської діяльності Академії у сфері вищої освіти.
За рік, що минув, зусиллями ректорату й колективу Академії було
забезпечено успішне проходження
акредитації таких освітніх програм:
освітньо-професійних програм за першим (бакалаврським) рівнем «Комп'ютерні системи та мережі»,
«Менеджмент»;
освітньо-наукової
про-

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ І ГАЗЕТА «АКАДЕМІЯ»
ЩИРО ВІТАЮТЬ ЮВІЛЯРІВ СІЧНЯ:

Башмакову Світлану Володимирівну,
прибиральницю службових приміщень корпусу №2;
Клейна Віктора Володимировича,
сторожа б/в «Тиша»;
Сатдарова Олександра Асхатовича,
сторожа б/в «Промінь»;
Суса Степана Павловича,
доцента кафедри автоматизації виробничих процесів.

грами за другим (магістерським)
рівнем «Автоматизоване управління
технологічними
процесами»;
освітньо-професійних програм за другим (магістерським) рівнем «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність», «Хімія харчових
продуктів», «Економіка та організація
соціального забезпечення», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології», «Економіка та управління
підприємством», «Фінанси, банківська
справа та страхування», «Менеджмент», «Облік і оподаткування».
За першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями освітньо-професійні програми «Фізична
культура і спорт» та «Математика»
відповідно акредитовані умовно.
Уперше в Академії започатковано та забезпечено прийом на
перший (бакалаврський) рівень за
освітніми програмами «Зварювання і
споріднені процеси та нанотехнології»,
«Комп`ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин», «Інжиніринг
автоматизованих машин і агрегатів»,
«Комп'ютеризовані мехатронні системи, інструменти та технології», «Підйомно-транспортні машини та робототехніка», «Комп’ютерно-інтегровані
технології обробки матеріалів», «Ювелірне, художнє та промислове литво».
На основі консультацій із зовнішніми й внутрішніми стейкхолдерами
та вивчення досвіду провідних ЗВО
проводилася робота з удосконалення
структури та змісту освітніх програм.
Ведеться робота з упорядкування
кількісного та якісного складу проєктних груп та груп забезпечення освітніх програм.
Упродовж звітного року продовжувалася робота з удосконалення
методичного й організаційного забезпечення функціонування системи
Moodle із метою якісного проведення
освітнього процесу в умовах дистанційної форми навчання.
Досягнуті певні позитивні результати в науковій роботі, серед яких
можна відзначити наступні:
- за результатами досліджень науковцями Академії видано 21 монографію, 38 навчальних посібників,
опубліковано 757 наукових праць, із
них у зарубіжних виданнях – 72, у виданнях, що входять до міжнародних
науково-метричних баз даних, – 88;
- винахідниками Академії у 2021
році отримано 14 патентів України,

патентовласниками двох з яких є Академія та Донецький національний медичний університет, одного – Академія та ПрАТ «НКМЗ». За звітний період
подано 11 заявок, серед яких три – зі
здобувачами;
- у науковій діяльності у звітному
році брали участь 193 штатні наукові і науково-педагогічні працівники.
Із них: 31 доктор наук, 131 кандидат
наук, 1 докторант, 52 здобувачі третього освітньо-наукового рівня денної
форми навчання, а також 542 здобувачі першого та другого освітніх рівнів;
- у різних видах наукових досліджень брали участь 542 здобувачі, зокрема у виконанні держбюджетних
і кафедральних НДР взяли участь 82
здобувачі. Здобувачами в співавторстві
опубліковано 305 наукових праць, зокрема особисто – 78, подано заявок на
корисну модель у співавторстві – 3, на
студентських конференціях прочитано
310 доповідей. До участі в конкурсах
надіслано 34 наукові роботи здобувачів Академії, отримано 9 нагород;
- у 2021 році виконувався проєкт
Еразмус+ «Інноваційна мультидисциплінарна навчальна програма для
підготовки бакалаврів та магістрів зі
штучних імплантів для біоінженерії. Під
час реалізації проєкту BIOART підготовлено та видано колективну монографію
Teaching and subjects on bio-medical
engineering. Approaches and experiences
from the BIOART-project. Leuven, 2021,
pp. 64-85. Leuven (Belgium). BIOARTproject. ISBN: 978-94641-4245-7 (каф.
КІТ, АВП, ОПМ), у якій зібрано досвід
викладання та дослідження освітян із
шести країн світу. За тематикою проєкту BIOART у рамках Відкритої конференції ІТ-розробників ITConnect – 2021 д-р
техн. наук, доцент кафедри КІТ Сагайда
П. І. виступив із пленарною доповіддю;
- у 2021 році продовжував роботу проєкт «Стартап-школа Sikorsky
Challenge», у рамках якого у 2021 р.
відбулося навчання двох груп стартаперів (43 особи). Результатом навчання стала підготовка 10 різнопланових
стартап-проєктів (на рівні реалізації
від ідеї до готового продукту), а також
розробка концепції для Центру ІТрішень у Донецькій області, відкритого у 2021 р. (проєкт «Вільний освітній
простір – Центр ІТ-рішень» команди
від кафедри менеджменту).
У звітному 2021 році проєкти,
розроблені слухачами стартап-школи «Sikorsky Challenge Краматорськ»,
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було представлено на конкурсі стартап-проєктів у Донбаській державній
машинобудівній академії. Переможцем став стартап-проєкт кафедри
ХіОП ДДМА «TechOil – консистентні
мастила широкого спектру застосування», який є результатом багаторічних розробок та випробувань. Готовий продукт охороняється патентами
й вимагає лише декількох кроків для
успішної комерціалізації;
в Академії виконується 32
угоди про міжнародне співробітництво.
На сайті Академії постійно розміщується інформація щодо проведення акредитації освітніх програм
і висвітлюються події та результати
освітньої, наукової і суспільної діяльності.
У 2021 році в Академії проводилася низка національно-патріотичних,
культурно-масових, спортивних та інших заходів обласного й міського рівнів. В умовах пандемії виховні заходи
проводилися переважно онлайн, із використанням дистанційних платформ.
В Академії створено належні умови для розвитку й задоволення культурних потреб здобувачів, для їхньої
самореалізації.
Учена рада роботу ДДМА визнала
задовільною.
Також на підставі критичного аналізу результатів діяльності кафедр і факультетів, відзначених у звітах деканів
факультетів, та з урахуванням зазначених у цьому рішенні недоліків, а також
зауважень і недоліків, відзначених виїзними експертними групами і ГЕР Національного агентства із забезпечення
якості освітнього процесу при акредитації освітніх програм, розробити плани
роботи кафедр і факультетів на 2022 рік.
Звіти про хід виконання планів роботи
кафедр та факультетів заслухати на засіданні вчених рад факультетів.
Учена рада заслухала звіти КФК
ПІТБ ДДМА і ДФК ДДМА про роботу
закладів у 2021 році й основні завдання на 2022 рік. Роботу вказаних
структурних підрозділів визнала задовільною.
Учена рада затвердила Положення «Про порядок та умови обрання здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін у ДДМА», а також
затвердила Правила прийому до КФК
ПІТБ ДДМА у 2022 році й Правила прийому до ДФК ДДМА у 2022 році.
Підготував Вячеслав Медведєв
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ПРО 10 ЛЮТОГО, САМООБОРОНУ
І ПРО ТЕ, ЩО МОСКОВІЯ НЕ ВМІЄ БУДУВАТИ КОРАБЛІ
10 лютого 2015 року – трагічний день для Краматорська. У той день у місті від обстрілу з московітського РЗСО
«Смерч» загинуло 18 осіб і більше 64 отримали поранення, із них – п’ятеро дітей. А трохи раніше такий же обстріл із РЗСО
«Град» московські бандити здійснили в Маріуполі. Такі підступні обстріли мирних людей могли здійснити тільки нелюди, які вважають себе вищою расою, сповідують великодержавний шовінізм і тому смерть людей іншої національності
не вважають за злочин.
Серед загиблих були майор
Володимир
Глубоков
та сержант Сергій Шмерецький
зі складу 338-го окремого полку безпілотних літальних апаратів (БПЛА), Ту-141 «Стриж»
та Ту-143 «Рейс» (м. Хмельницький). Про це мало хто знав.
Ще в 1990-і Україна мала
потужну армію із сучасним
озброєнням і безпілотною авіацією. Про українську ескадрилью БПЛА ми попросили розповісти генерал-майора Ігоря
Гуськова, з яким медіагрупа
«Академія» плідно співпрацювала на полі інформаційної боротьби з московськими бандитами. Ось що ми дізналися.
«25 років тому, 31.12.1996
було розформовано 94 окремі
ескадрильї безпілотних літаків-розвідників Ту-141 «Стриж»
(в\ч 32858, «Вилочка», Харків).
Не вписувалися безпілотники
в нову концепцію розвитку ЗС
України генерала армії Кузьмука, скорочували й «Стрижі»
і «Рейси», розпродавали автотехніку за безцінь, добре хоч
БПЛА до Хмельницького полку передали (на початку 2015
року бачив, як класно працювали хмельничани та Ту-141
«Стриж» у районі проведення
АТО, молодці).
15 років знадобилося Україні,
щоб переоцінити роль безпілотної авіації. І це при тому, що
ті ж самі «Стрижі» за часів СРСР
виготовлялися
Харківським
авіаційним заводом, а власні

напрацювання
Харківського
авіаційного інституту у вигляді безпілотного авіаційного
комплексу «Бекас» на початку
2000-х стали об'єктом «полювання» для китайських «партнерів» (Гугл пам'ятає історію
створення першого фейкового
українсько-китайського технопарку в Харкові).
Сьогодні ми захоплюємося
«Байрактарами»
турецького
виробництва, не знаючи (забуваючи), що з вини вітчизняних
«стратегів» розвиток української безпілотної авіації було
заморожено на десятиліття».
***
Як захистити рідну Україну
Як відомо, закон України
«Про основи національного
спротиву» 1 січня 2022 року
набув чинності. Він передбачає створення сил територіальної оборони. Також Закон
визначає таке поняття, як «національний спротив». І те, що
територіальна оборона «складається з військової, цивільної
та військово-цивільної складових».
Бійців-добровольців
тероборони набирають у територіальній громаді з числа осіб
18–60-річного віку, які служили
або не служили в лавах ЗСУ
та інших військових підрозділах. Студенти теж можуть
бути бійцями самооборони.
Вони проходять вишкіл безпосередньо на місті дислокації
підрозділу. Там же отримують
спорядження і зброю. Передба-

чається, що бійці тероборони
в разі необхідності забезпечать
захист свого населеного пункту
від ворогів. Вони мають право застосовувати як особисту
зброю, так і видану у військовому формуванні. Підкреслимо,
що застосування з метою знищення ворога не тягне за собою кримінальної відповідальності. Тобто, якщо хтось знайде
на своєму подвір’ї безхозний
Javelin, то він має юридичне
право знищити з нього танк
із московітським екіпажем.
А що робиться в нашому
рідному місті? Як справи з формуванням підрозділів самооборони? Наперед скажу, що бійці
самооборони вже набрані. Але
у військово-облікових відділах установ про це нічого не
відомо, і військкомат завдання
з агітації не давав. Тобто не всі
знали про розпочате формування підрозділів. А як же конкурсний відбір?
Журналіст Олексій Ладика
дослідив: «Багато дужих чоловіків хотіли вступити туди,
але не всім вистачило місця.
Дізнався, коли сам прийшов
записуватися до тероборони.
Щойно я прийшов до військкомату, мені вже на порозі сказали: «Тероборона вже укомплектована». Тож я попросився
до резерву. Пройшов попередню медкомісію у військкоматі
і зараз проходжу додаткові обстеження. Сподіваюся, жодних
протипоказань не буде».

Далі він продовжує: «Резерв тероборони – це мінімальне, що може зробити кожен із тих, хто вирішив «бити».
Тобто вирішив боронити свою
землю.
У місті 26 січня депутати
Краматорської міської ради

БПЛА конструкторського бюро Туполева
затвердили Програму забезпечення заходів із підготовки
територіальної оборони Краматорської
територіальної
громади на 2022 рік. За програму проголосували всі депутати, окрім депутатів від партії
Шарія.
Програма передбачає фінансування тероборони на
суму 500 тис. грн. Її метою
є створення належних умов для
роботи краматорського батальйону територіальної оборони,
удосконалення системи управління, роз'яснення населенню

ТРОШКИ ГУМОРУ У ВАЖКИЙ ЧАС
Тема можливого повномасштабного вторгнення Москви в Україну змусила говорити про неї навіть самі
байдужі до політики серця. Але серед безлічі висловлювань на цю непросту тему пропонуємо оглянути іншу, більш
іронічну версію можливих подій. На жаль, серед гумору наявно багато реалізму . Ми «позичили» цей текст у ветерана російсько-української війни на Донбасі (а також ветерана нашої рубрики, якщо хтось не пам’ятає останні
статті «Війна і мир. Листи»), офіцера ЗСУ, добровольця Чупіка. За нашою традицією, ми зберегли оригінальний
стиль автора – задля більшої атмосферности.
Не дивлячись, що текст було опубліковано ще наприкінці 2019 року, зараз він є не менш актуальним.
Тож, «зустрічаємо», одна з версій того, як можуть розгортатися події при глобальному нападі РФ на Україну.
«День Х. Російські війська з території Білорусі починають масштабну військову операцію.
День Х+1. Опір прикордонних частин подавлено, війська супротивника висуваються на
оперативний
простір
і рвуться на столицю.
День
Х+2.
Задіяні в ООС частини
та з'єднання не можуть
кинути фронт, на якому
як раз активізувалися
бойові дії. ППД* частин
спішно висувають на рубежі оборони з'єднання
з ротацій, контрактників,
срочників, штаби й тили.
Вони не встигають.
День Х+3. Західна група ворожих
військ зав'язла в поліських болотах
і веде важкі позиційні бої з бурштинокопачами. Ті стоять на смерть. Шляхом катастрофічних втрат розвідгрупі
ГРУ МО РФ* вдається захопити одну
помпу і відправити в Москву на дослідження. Після цього бурштинокопачі
остаточно сатаніють і перестають
брати полонених.
Група військ, яка проривалася
на харківсько-полтавському напрямку, неочікувано впирається
в чергову «бітву за урожай». Зійду-

чись у звичному двобої за право
віджимати врожай у фермерів, сотні
різноманітних тітуханських загонів

миттєво перепрофілюються в партизанські й формують повноцінний
рух опору, тероризуючи тили та комунікації наступаючих. З боку міст їх
підтримують кришевателі ігрових
салонів та обілєчіватєлі маршруток
у форматі міської гєрільї.
Сумська групіровка повністю
втрачає хід на відрізку траси «Лохвиця–Пирятин». Останнє, що чують
шоковані російські зв’язківці в оперативному штабі, – це сповнені жаху
воплі псковської десантури, чиї намертво вставші бехи* пилять на метал разом із ними.

День Х+4. У розгарі надважких боїв по всій країні Міністр внутрішніх справ раптово видає наказ
про звільнення усіх
затриманих по сфабрикованих
справах
учасників бойових дій.
Десятки тисяч свіжих
бійців, які вступають
в бій безпосередньо
при виході з місць позбавлення волі, остаточно переломлюють
ситуацію в бік України.
День Х+20. Війна
завершується, по всій
країні народні гуляння.
День Х+40. Бригади територіальної оборони доповідають про завершення
розгортання та готовність приступити до виконання завдань.
(С) КДКОП»
*Словничок :
ППД – постійний пункт дислокації військової частини.
ГРУ МО РФ – Государственное
разведывательное
управление
Минобороны РФ (рос.)
Бехи – так у військах називають БМП, бойову машину піхоти.

E-mail: gazeta@dgma.donetsk.ua

положень Закону про основи
національного спротиву, максимальне залучення населення
до оборони держави та популяризація служби в резерві.
***
Володимир
Коцаренко,
краматорський краєзнавець,
виклав цікавий допис. Не буду
викладати передмову, а зразу
перейду до справи. Його знайома Elena Rifenschtal у фейсбуці написала наступне (мовою оригіналу):

Іван Петренко

«Встречайте: новый российский
железнодорожный
паром с гордым именем
«Маршал
Рокоссовский»,
призванный связать порты
Санкт-Петербурга
и
Калиниградской области. Длина
200 метров, дедвейт 11 000
тонн, почти километр рельсов (вмещает 80 ж/д вагонов),
арктический ледовый класс.
Генподрядчик строительства
парома – ООО «Невский судостроительно-судоремонтный
завод» (Шлиссельбург, Ленобласть, входит в состав

АО «Объединённая судостроительная корпорация»).
Могут, могут же, когда захотят!
Но есть нюанс. Паром целиком построен в Турции, откуда и пришёл позавчера морем
в Калининград. В данное время
там же строится паром с не менее гордым именем «Генерал
Черняховский». Оба «генерала»
станут крупнейшими гражданскими судами в истории турецкого кораблестроения.
До проекта CNF19M на линии работал паром «Балтийск»
проекта CNF05, построенный
на немецкой верфи «Шихау»
в Бремерхафене.
ВИШЕНКА НА ТОРТЕ: все
три
упомянутых
парома
спроектированы «Морским
инженерным бюро» (Одесса,
Украина)».
При перевірці цієї інформації з’ясувалося, що дійсно таке
інженерне бюро існує, і в меню
«новини» на їхньому сайті навіть є новина про розроблений
паром-газохід проєкту CNF19M
«Маршал Рокоссовский», який
вже відшвартувався в порту
приписки. Фірма «Морське
інженерне бюро» має досить
давню історія, а її директор навіть є почесним членом Британського Королівського Товариства Корабельних Інженерів
(FRINA). Детальніший перегляд
справ фірми показав, що майже весь цивільний флот Московії на Балтійському і Чорному
морях спроєктований в Україні українськими інженерами.
Де ж поділася московська інженерна школа? А чи була ця
школа взагалі?
Вячеслав Медведєв

НАПАСТИ НЕ МОЖНА,
ПРОСТО ЗАЛЯКАТИ
(ПОГЛЯД МОЛОДІ)
Останнім часом серед людей часто
виникають розмови стосовно накопичення російських військ біля наших
кордонів. А те, що дехто вірить ворожій пропаганді, викликає занепокоєння. Так чи насправді гряне нова хвиля
війни, чи нам просто «пускають пил
у вічі», щоб Україна злякалася і здалася
на милість агресора? Спробуємо розібратися.
По-перше, давайте не будемо забувати, що в гібридній війні у якості
зброї використовується інформація. Інформація здатна кардинально змінити
світогляд та вплинути на бойовий дух
армії. Країні-ворогу вигідно сіяти смуту,
заповнюючи інфопростір «фейками».
Для цього Росія цілодобово возить
на відкритих платформах для фотографування й розповсюдження в соцмережах танки та іншу військову техніку.
Однак є і приємний момент: молодь
критичніше ставиться до інформації
та не поспішає вірити кожному заголовку.
По-друге, громадськість України
вже має «щеплення від Росії». Тому
створюється більше матеріалів із викриттям «фейків», приділяється увага
українській культурі та історії. Напасти
на «підготовлену» людину складніше,
чи не так? Таким чином загарбників уже
не будуть зустрічати з хлібом і сіллю.
Хоча й ситуація з довірою до російської пропаганди на Донбасі залишає
бажати кращого. Згідно з результатами
дослідження від ГО «Детектор медіа»
та Групи з аналізу гібридних загроз,
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12% респондентів прямо сказали,
що довіряють російським ЗМІ. Дослідження споживання інформації і дезінформації проводиться регулярно,
і автори визначили, що прихильність
до російської дезінформації в мешканців Донецької області найбільша серед
усіх регіонів півдня та сходу України.
У порівнянні з 2015 роком, прихильність до російської пропаганди
на Донеччині зросла з 50 до 58 балів
за 100-бальною шкалою. Патріотам Донеччини є ще над чим працювати.
По-третє, у випадку, якщо Росія
надумає перейти до агресивніших дій,
то зазнає жорстких санкцій із боку держав ЄС. Росії просто не вигідно збільшувати кількість уже наявних проблем! До
того ж, агресор робить усе, аби налаштувати українців проти потенційних
союзників. Варто згадати наратив про
те, що всі рішення в Україні ухвалюються нібито під впливом Заходу. Напевно,
немає сенсу говорити про ставлення
Росії до США?..
Таким чином, можемо сказати, що
Росія ризикує заплатити високу ціну
у разі вторгнення на територію України. Те, що ми зараз споглядаємо, – чисельні спроби країни-агресора викликати страх у громадян. Але нам краще
бути готовими до всього та перестрахуватися, ніж недоглядати. На жаль, ця
війна ще не закінчена.
Софія Войтко
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ДАМБЛДОР ЧИ ДУМБЛЬДОР?
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ В СЬОГОДЕННІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Чи здається, чи дійсно читання знову в моді? І справа навіть не в «ковідній тисячі». Зацікавленість
суспільства книжками знову поверталася та зростала впродовж останніх років. Усе частіше й частіше
можна зустріти читача з книгою або з е-book у громадських місцях. Парадоксально, що частіше ці читачі
віком до 40. Чи то карантин вплинув на культурний розвиток громади, чи, можливо, причина у якихось
більш комплексних проблемах – ми не маємо на меті сьогодні з’ясовувати це. Нас, як читачів, турбує
інше, не менш важливе питання – чому на українському ринку так багато книжок із неякісним перекладом, та чому так багато книжок узагалі не перекладених та не виданих українською?
І йдеться не про якусь підпільну
маловідому літературу. Розмова про
книжки, які мають дві-три й більше
екранізацій, які популярні в масовій культурі. Такі книжки мають нагоду бути трансформовані у фільми
та серіали гігантами на кшталт Netflix
та HBO, безліч голлівудських продюсерів готові викласти енну суму за
придбання авторських прав на такі
поприща. І за «законом» кіноіндустрії,
після такої екранізації слідом йдуть
мало пов`язаний із першоджерелом
сиквел, потім спін-офф про другорядного персонажа – улюбленця публіки, а згодом очікуємо й на серіалприквел. Але ось проблема. Як тільки
прохідний українець зацікавився
прочитанням такої книги, то виявляється, що українською вона взагалі не
видавалася. Зрідка – російською, і то
не завжди. Що ж лишається нашому
спантеличеному україно- (або російсько- – у даному випадку не важливо)
мовному громадянину? Три виходи.

Серія книг від «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»
Перший – знаходь та читай цей
твір онлайн. Скоріш за все, навіть
самий непопулярний художній твір
можна знайти в доступному перекладі на просторах інтернет-мережі. Іронічно, що ці неліцензовані переклади
бувають інколи кращі за офіційні.
Другий шлях – читати мовою
оригіналу. Але й тут не завжди фізично можна буде знайти друковане
видання на наших просторах, тим
паче, якщо книжка не нова та не перевидавалася кілька років. Як знає
автор статті з особистого досвіду,
навіть видану в Україні чи країнах
СНД 5–10 років тому книжку сьогодні вже нелегко знайти навіть на
таких майданчиках, як OLX, аукціонних платформах SkyLots та Crafta,
не кажучи вже про книжкові магазини. Якщо у вашому місті лишилася
жива барахолка чи активний «блошиний ринок» – уважайте, що ваші шанси
як читача-колекціонера сильно збільшилися. Але, як показує практика,
цього недостатньо.
І третє рішення – чекайте, поки настане час для чергової екранізації, бо
під такий «бум» книги й перевидають,
адже тоді книжку скоріше куплять,
поки вона в моді на екрані. Ми ні
у якому разі не засуджуємо такі маркетингові ходи друкованих видавГазета “Академія”
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ництв, навпаки – з економічної точки зору це дуже ефективно. Але що
лишається зацікавленим та відданим
друкованій справі фанатам? Обирати
один із запропонованих варіантів, навіть якщо вони хоч завтра готові купити бажану книжку.
Але інколи у світі трапляються
дива – бажаний твір було неодноразово перекладено та видано. Тут ми
стикаємося з проблемою № 2 – жахливі переклади. Наявності ознак жахливості тут хоч відбавляй – жахлива
літературна подача перекладача,
відверті відсебеньки та перекручування реплік, скорочені або викинуті
повністю глави, «ґвалтування» імен
та інше. Давайте за порядком.
Наприклад, існує цикл науковофантастичної літератури одного американського письменника (досвід
із життя автора) із п’яти книжок. Із них
були перекладені друга й третя книги. Перша, четверта та п`ята, мабуть,
не заслужили благовоління видавників, тому для вітчизняних любителів фантастики так і залишаться
англомовними чужинцями. І якщо
наші любителі фантастики гадають,
що літературні знущання над ними на
цьому закінчені, вони помиляються
– друга й третя частини видавалися
різними видавництвами в різних роках, у складі великих збірок із такими
самими висмикнутими з інших циклів
романів-сиріт.
Додамо більше прикладів. Стівен Кінг – відомий «король жахів».
Не варто відразу лякатися, адже за
кількістю видань та перекладів йому
можуть позаздрити більшість світових письменників. От тільки чи завжди чудова якість цих перекладів?
Свого часу довелося ознайомитися
з його творами. Нам було цікаво спостерігати творчу еволюцію видатного
письменника. Коли ти спостерігаєш –
«О, у цій книжці більш сира подача
та менш цікава «мова». О, а в цій уже
досить відчутний його літературний
ріст: манлива атмосфера, жива подача, поетична мова». Але потім виявляється, що другий роман був написаний
та виданий на декілька років раніше
першого. Але як так виходить? А все
просто – переклад, з яким довелося
зіштовхнутися читачеві. Виявляється,
що в інших виданнях цей твір дуже навіть цікавий та живий. От порівняйте
два російськомовних переклади одного фрагменту:
«Парень с нелепо торчащими
кошачьими усиками…» та «Парень
с
глупыми
усиками
маленькой
кошки-щекотуньи…»
Різниця на долоні, як кажуть.
Але не завжди поганий переклад
заважає читанню книги. Він хоча
б буває цілий. А бувають випадки,
коли цілі глави та сторінки викинуті з твору. Причина тому не цензура
та навіть не збереження лісів, а просто особиста думка видавництва. «Я
художник – я так бачу» – як то кажуть
в їхньому творчому середовищі.
А тепер давайте перейдемо до
десерту нашого обурення – цикл
фентезі-книг про Гаррі Поттера. Цей
персонаж-чарівник є кумиром для багатьох дітей навіть сьогодні. В Україні
більшість дітей дізналися про нього
з фільмів, а вже потім почали купляти

книжки. І в цьому крилася найбільша
біда.
Ліцензію на видавництво цих
книг у пострадянському просторі

Так, Альбус Дамблдор став Альбусом
Думбльдуром, магли стали муглами,
факультет Пуффендуй став факультетом Хуффльпуфф, а Северус Снейп
узагалі став Злодеус Злей. І якщо порівняти з оригіналом – Dumbledore,
muggle, Hufflepuff, – то в дечому нова
перекладачка була права. Але як
Severus Snape (Северус Снейп) перетворився на Злодеуса Злея, мабуть
і все Міністерство магії не спроміглося б відповісти, навіть за допомогою
найсильніших заклять. Тобто, з однією
з головних проблем адаптації твору,

Серія книг від «Махаон»
мали не так вже й багато видавництв.
А стосовно фільмів, то першим перекладом, із яким познайомило нас
українське телебачення, був російський. На жаль. Як і більшість DVDта VHS-видань. Лише згодом кінотеатри та телебачення почали транслювати фільми та серіали з українським
перекладом.
І перше російське видання Гаррі Поттера спиралося на фільмовий звичний переклад. Але не може
в нашій проблемі щось піти добре та
благополучно. Багато фанів жалілися
на російського перекладача, який багато скоротив, викинув непотрібне (за
його «великою» думкою), а в деяких
місцях пхав неприховані відсебеньки. Але з головною задачею він упорався – зумів передати дітям цікаву,
легку для читання історію, якою і були
книги франшизи. Ось що він сам зга-

Серія книг від «Росмэн»
дував пізніше про цей досвід: «Текст
примітивний… книга легка, написана
простою мовою і чудово передає атмосферу Англії».
Із часом ліценція на видання
в РФ перейшла до іншої компанії.
Вона виправила помилки попереднього видавництва, розкривши
сюжет поетичнішою та жвавішою мовою. Проте, як ми вказували двома
абзацами раніше, не може в цій нашій
історії щось піти добре та стабільно.
Юним читачам довелося заплатити
дорогу ціну – за більш якісним перекладом ховалося незрозуміле та дивне викривлення власних імен, до яких
так звикли фанати чарівного світу.

на мою думку, нова команда не впоралася, а саме – максимально доступно
передати юному пострадянському читачеві незвичні англійські імена.
Тож, як бути в такому випадку?
Який переклад обрати? Наша порада – серія книг про Гаррі Поттера від
українського видавництва «А-БА-БАГА-ЛА-МА-ГА». Тут поєднано все –
і якісний переклад, і звичні імена, і навіть чудова якість самих книжок. Єдине – імена факультетів тут все ж більш
відповідають оригіналу. Прощавай
Пуффендуй дитинства, привіт Гафелпаф сьогодення.
А що ж стосується інших романів,
оповідань та розповідей – то тут треба
дивитися в кожному випадку окремо.
В ідеалі, звісно ж, читати мовою оригіналу. Але вивчити лише англійську
не вирішить проблему. Адже мови
оригіналу – німецька, китайська, французька, іврит, бенгалі й безліч-безліч
інших. Тому порада «учи мову, читай
в оригіналі» є досить безглуздою,
адже ще жодна людина не вивчила всі
хоча б живі мови світу. Не кажучи вже,
щоб перечитати всі книжки цих мов.
З кожним днем українські видавництва (і без того чудові) стають
більш-більш якісними. Був навіть випадок у 2018 р., коли твір в українському перекладі вийшов у новому
форматі раніше, ніж на своїй Батьківщині. Але були в українських виданнях, на жаль, особливо цинічні інциденти, коли авторитетне та поважне
видавництво здійснило переклад (до
речі, того саме С. Кінга) не з англійської (мови оригіналу), а з російської
мови! Звісно, після розголосу та скандалу вони відізвали всі примірники
та виправили помилку, попередньо
вибачившись перед читачами. Але це
не виключає можливість таких казусів
у наступних виданнях інших компаній.
А насамперед, це вчить наших читачів
дуже ретельно ставитися до перекладу та видавництва улюбленого твору. Хоча навіть найгірший переклад
та найнеякісніший стан виданої книги не здатні відбити щире прагнення
українських «неочитачів» до відкриття для себе нових та старих світів
на сторінках улюблених книжок.
Іван Петренко
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УМНИКИ И УМНИЦЫ

«ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?»
Ответы на вопросы из прошлого номера.
Вопрос 1. Особенность поведения, давшую ИМ название, объясняют
облегчением передвижения: ведь
скользить проще, чем передвигаться
по сухой почве. Назовите ИХ двумя
словами.
Ответ: дождевые черви.
Комментарий:
после
дождя
дождевые черви выползают наружу.
По одной из версий, они стремятся
быстро мигрировать по скользкой
земле, ведь по сухой земле червяку
сложно ползти, а рыть под землей –
долго.
Автор: Владимир Островский,
Киев.
Вопрос 2. В Киото неопытные
ученицы предпочитают сэндвичи небольшого размера, чтобы не повредить ЕГО. Назовите ЕГО.
Ответ: макияж (грим).
Комментарий: даже неопытные
ученицы гейш могут есть такие
сэндвичи, не повреждая нанесенный
макияж. В старой столице Японии все
еще процветает традиционная культура, и есть кварталы гейш.
Автор: Игорь Тюнькин, Москва
Вопрос 3. Героиня романа Гилберта Адэра признаётся, что любит собирать людей вместе, и предполагает,
что в следующей жизни станет ЕЮ. Какое животное дало ЕЙ название?
Ответ: овца.
Комментарий: ОНА – овчарка.
Овчарки сгоняют овец в стадо, а героиня – сыщица из детективного романа
– сгоняет подозреваемых в гостиную,
где объявляет имя убийцы.
Автор: Александр Коробейников,
С-Петербург.
В сентябре прошлого года наши
студенты приняли участие в очередном этапе международного
турнира по игре «Что? Где? Когда?» под названием «Лига старта.
Эпизод XXIX». Предлагаем вашему вниманию избранные вопросы
с этого турнира.
Вопрос 1. (правильно ответили
почти все команды). Алан Слэттери
хотел тихо ограбить банк, но из-за своего ИКСА был вынужден уйти ни с чем.
Назовите ИКС двумя словами, начинающимися на одну и ту же букву.
Вопрос 2. (правильно ответила
ровно половина команд). Из-за жары
люди определенной профессии подвергались опасной иллюзии: им казалось, что ОНО – это зелёное поле, по
которому наконец-то можно погулять.
Назовите ЕГО.
Вопрос 3. (правильно не ответил
никто). Тело пропавшего диджея нашли между стен одного бара лишь
через год после смерти. Обнаружить
труп помог введенный в городе запрет. Запрет на что?
Александр Мельников,
председатель Клуба
интеллектуальных игр ДГМА
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