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Всем приветик!!! 
Спешу поздравить всех с сессией! ;) 

Евро 2012 никого не оставит равно-

душным! Всем удачи на экзаменах!!! 

И с наступающим 

НОВЫМ 2012 ГОДОМ ДРАКОНА  

Лена Выдыш 
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Будет прохо-

дить в аудито-

риях физ-

мата. Очередь 

занимать с ве-

чера. Кто не 

успел, тот не 

присел: В НО-

ГАХ ПРАВ-

ДА, в них ро-

димых. При 

себе иметь за-

чѐтку и зна-

ния…  Спаси-

бо в карман не 

положишь, да 

и знания туда 

класть тоже не 

надо. 
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В главных 
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Мартыненко О.В., 
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Стадник О.Д., 
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Кшнякин В.С., 

Салтикова А.І.,  

Мороз И.А. 

и другие 



ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 

Внимание!!! Конкурс  газет к международному 

дню студента! 

Мероприятия декабря: 
~День студента 
~Кубок декана фізико-математичного факультету 
~Свято з нагоди десятиліття кафедри експериме-
нтальної фізики 
~Наукові конференції 
~Змагання між факультетами по фут-залу 

Внимание!!!Группы, выбираем ЛУЧШЕГО 

СТУДЕТА! 

КОНКУРС НА КРАЩУ ПРЕЗЕНТАЦІЮ ФМФ 

Фізико-математичний факультет СумДПУ ім. А.С. 

Макаренко проводить Конкурс на кращу презентацію 

факультету в друкованому вигляді та аудіо- і відеофор-

матах. Приймати участь можуть всі студенти! 

Конкурс проводиться за наступними номінаціями: 

«Кращий мультимедійний проект» 

«Кращий поліграфічний проект» 

В кожній номінації на переможців чекають: 

1 премія – 300 грн.; 

2 премія – подарунок; 

3 премія – подарунок. 

ДЕТАЛІ НА САЙТІ 

http://fizmatsspu.sumy.ua/board/1-1-0-147 

Информбюро!Информбюро!Информбюро!  

Внимание!!! Группы, проводиться конкурс на 

ЛУЧШУЮ ГРУППУ! 

 

 

 

 

 

 

 

З наступаючим ВАС Новим роком, 

Він все ближче від нас крок за кроком. 

Я бажаю ВАМ у Новому році 

Подивитися щастю у очі. 

 

Свою вдачу у руки спіймати, 

І міцно тримати, не відпускати. 

Здоровя міцного бажаю усім, 

Нехай радісний настрій приходить в Ваш дім. 

 

Щоб розумілися діти з батьками, 

Невістки з свекрухами, тещі з зятями. 

Кохати бажаю, коханими бути, 

Про все погане навіки забути. 

 

У кого на серці розчарування, 

Неодмінно зустріне справжнє кохання. 

Студентам – на сесіях добре все здати, 

Випускникам – магістрами стати. 

 

Всім, хто закінчує в школі навчання – 

Високих балів з тестування. 

Хвороби хай зникнуть, а з ними все зле, 

Хай завжди надія у серці живе. 

 

Нехай радість і щастя до нас всіх прийде, 

Хай криза за місяць від нас геть піде. 

Нехай здійсняться всі заповітні бажання, 

Мир всюди буде і ніжне кохання. 

Юсюк Виктория 

(421 гр) 
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 17 листопада у 

актовій залі Сумського 

педагогічного універ-

ситету ім. 

А.С.Макаренка пролу-

нав святковий концерт 

присвячений Дню сту-

дента.  

 Відбулося уро-

чисте нагородження в 

номінаціях: «Найкращий студент СумДПУ ім. 

А.С.Макаренка», «Найкраща стіннівка до дня сту-

дента», «Найкраща кімната гуртожитку». Перемож-

ці отримали солодкі призи та подарунки. 

 Почесним кубком та 

медалями була відзначена 

команда футболістів Сум-

ДПУ ім. А.С.Макаренка. 

Також була урочисто від-

крита алея слави студен-

тів університету, зірками 

якої стали Коробейник 

Поліна (інститут філоло-

гії), Мариняк Кирил 

(інститут фізичної культу-

ри), Лебеденко Андрій 

(факультет мистецтв) та 

Стрічка Олексій (інститут філології). 

 Піднімали настрій всім присутнім наші талановиті студенти, які жар-

тували, співали та збадьорювали глядачів запальними танцями.  

 Слова привітання з Днем студента дарували: ректор уні-

верситету А.І.Кудренко, голова профкому студентів 

О.О.Бурлака, проректор з виховної роботи С.Г.Тєлєтова та ін. 

 Студенти фізико-математичного факультету щиро вдячні 

за організацію свята керівницт-

ву СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 

профспілковому комітету  та 

усім учасникам свят-

кового концерту! 

 

 

 

 

 

Баннік Анастасія (421 гр.) 

Тетяна Яцкова (421 гр.) 

Ксюша Москальова (422 гр.)  

  

Нарешті свято! Нарешті свято! Нарешті свято! ^_^^_^^_^  
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Привет!!!!  

 Вы знаете, о чѐм будет моя статья? А 

вот сейчас я это расскажу ;) 

 Как известно всем нам 2 декабря весь 

факультет отмечал день рождения нашей 

младшей кафедры «Кафедры эксперимен-

тальной физики»! Наши «Эфики», как любит 

говорить Светлана Витальевна, отмечали 10 

лет своего существования. 

 Хотелось бы начать с того, как же про-

ходил этот праздник.  Был проведѐн кон-

церт, пресвященный этому событию. Я кста-

ти там тоже была и даже участвовала. Было 

очень интересно! Как и положено, празднич-

ный концерт начался с торжественной части, 

в которой кафедру поздравляли заведующие 

кафедры и декан физико-математического факультета. Также к поздравлениям присоединились «Кафедра 

математики» Лиман Фѐдор Николаевич и «Кафедра информатики» в 

лице Семенихиной Елены Владимировны. Хотелось бы отметить, 

что «Кафедра информатики» преподнесла подарки: метр и тортик, на 

котором было изображено герб «Кафедры экспериментальной физи-

ки». Также ректорат СумДПУ преподнес подарок - ноутбук, ну а де-

канат в свою очередь подарил принтер. 

 Праздничный концерт не обошѐлся и без вручения грамот, ка-

кими были награждены выдающееся профессора, доцен-

ты ,академики факультета. Но хотелось бы отметить то, что наградой 

«За услуги перед коллективом университета» были награждены Мо-

роз Иван Алексеевич и Шамоня Владимир Григорьевич. 

 На этом торжественная часть концерта закончена, по этому 

время перейти к официальной, самой интересной части нашего праздника. На моѐ мнение, концерт про-

шѐл на высшем уровне. Были представлены различные номера: 

песни в исполнении Екатерины Шарай и 2 гостя с 

«Музыкального факультета». Также, конечно, танцы под руко-

водством студентки 451 группы Ирины Почерниной. Она пред-

ставила нашему вниманию танцы под названием «Три зорі», 

«Танго» и «Je T'Aime». И конечно всем этим руководил наш ве-

дущий Сергей Диденко, который  исполнил авторскую песню 

―Грѐзы ‖. 

 Вот мне лично, очень понравилось!!! А Вам??? Я надеюсь 

что тоже!!! По больше б таких праздников!!! 

     

 

    Виталия (421 гр.)  

Днюшка младшенькой из нас...Днюшка младшенькой из нас...Днюшка младшенькой из нас...  
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8 декабря 2011 года на 

нашем физико-

математическом фа-

культете была проведена демонстрация 

проектов на социальные темы, посвя-

щенная актуальным проблемам совре-

менной молодежи. Данное мероприятие 

было подготовлено «креативной» груп-

пой пятого курса в рамках предмета 

«методика социальной и воспитатель-

ной работы» под руководством препо-

давателя кафедры педагогики – Натальи 

Анатольевны Михайленко. Нас действитель-

но волнуют эти проблемы.  

Проекты демонстрировались студентам первого курса. 

Такая целевая аудитория была выбрана на основе, того что их 

можно еще хоть как-то заставить задуматься о социальных 

проблемах, которые начали активно прогрессировать в нашем 

обществе. На этом собрании были рассмотрены такие пробле-

мы как молодежные субкультуры (эмо, реперы, рокеры, готы, 

металлисты, панки, растаманы, скинхеды, фрики), Staight 

Edge (рус. чёткая грань, сокращённо sXe), игромания, компью-

терная зависимость, алкоголизм и табакокурение, наркомания, СПИД, 

суицид, сиротство, работорговля. Целью данного проекта было донести студентам то, что мы все рав-

ны перед этими угрозами и кто, если не мы сами, будем бороться с ними?! То, что они достигли мировых 

масштабов – это уже серьезно!  

Первокурсники просмотрели 9 видеороликов сделанных студентами старших курсов не только физико-

математического факультета, но и других. Во время просмотра этих роликов в аудитории царила идеальная 

тишина. По лицам студентов было видно, что некоторые ролики очень сильно тронули их. 

После просмотра первокурсникам были розданы визитки и буклеты с номерами служб доверия и орга-

низаций в сфере этих проблем, и краткой информации об этих проблемах. После чего было проведено анке-

тирование. В результате которого мы выяснили, что их наиболее зацепили и тронули такие проекты как 

наркомания, сиротство и видеоролик о маме. Они бы хотели бороться с этими угрозами, но пока еще не ре-

шили как именно. Некоторые даже писали, что могли помочь детям-сиротам материально. Надеемся, что 

студенты вынесли для себя некоторые уроки, и наши силы не были потрачены впустую!!! 

Все видеоролики и проблемы выставлены в специально созданной группе «3be», которую можно найти 

за адресом http://vkontakte.ru/threebe. Здесь так же можно задать вопрос или просто побеседовать по 

поводу одной из тем проектов. 

Надеемся что эта новая традиция, 

осветлять социальные проблемы 

человечества в таких демонстра-

циях подрастающему поколению, 

будет развиваться на нашем фа-

культете и в будущем. 

Снежана Андриенко  (451 гр.),  

Артем Юрченко (552 гр.) 

Об этом должен знать каждый…Об этом должен знать каждый…Об этом должен знать каждый…   

http://vkontakte.ru/threebe


 В минулому місяці   на фізи-

ко-математичному факультеті  від-

бувся кубок Декана 2011. 

 Брали участь 8  команд (1-5 

курс, випускники, магістри, викла-

дачі кафедри Ф-В). Змагання ви-

правдало себе , запекла  боротьба 

була присутня в кожному матчі. Про це свідчать рахунки мат-

чів, перемоги  в 1-3 м'яча. На кожному матчі зал був заповне-

ний вболівальниками. 

 Переможцями  турніру стала команда  Магістрів.  

Вітаємо  переможців!!!!!!! 

 Хотілося б відзначити  фінальний матч турніру в  якому 

брали участь Магістри и викладачі  кафедри Ф-В. Основний 

час не виявив переможця. А в серії  пенальті перемогли Магіс-

три. Гра за 3 місце також  була нервовою, в якій брали участь 

команди 2 и 5 курсів. Перемогли більш старші (досвідченіші) 

студенти.  
 

Кулініч Сергій 

Група Ф-3 
  

Кубок Декана 2011Кубок Декана 2011Кубок Декана 2011  

За семестр накопилось столько гра-

нита, что теперь не понятно: как 

успеть сожрать его весь за неделю?! 

**************************** 

Что за странный вопрос "как спа-

лось?"... Как, как... МАЛО! 

**************************** 

- Ты, я вижу, к Интернету подклю-

чился! 

- Как ты узнал? 

- По глазам. 

- Стали умнее? 

- Нет, краснее... 

**************************** 

"Плавает" студент на экзамене. Про-

фессор тычет пальцем в формулу и 

говорит: - Что это? - Кажись, буква 

"С", - отвечает студент. 

- И что она обозначает? - допытыва-

ется профессор. 

- Скорость света?.. 

- Какая "С"?! Какая скорость света?! 

Это скобка, бестолочь! Иди, "три"… 

**************************** 

Просыпается студент утром. В голо-

ве только шум и одна мысль: "Чеpт, 

сегодня же экзамен". 

Еле-еле заваливается в институт, 

находит нужную аудиторию. Нико-

го, не узнавая, берет билет, садится 

за парту. 

Вдpуг понимает, что не может отве-

тить ни на один вопpос. 

Спpашивает людей слева, спpава, 

спеpеди, сзади... 

В конце экзамена подходит к пpепо-

ду и отдает бумажки. 

- Ладно, за то, что вы здесь написа-

ли, тpи бала я вам поставлю. Устpо-

ит? 

- Да. 

- Давайте зачетку... Hет, я многое в 

жизни повидал, но чтобы 

втоpокуpсник сдавал экзамен за 

тpетий - никогда. 

Трохимець Дмитро (421 гр.) 

Йде матч, жара градусів під 30, скін-

чилося пиво мене послали за пивом, 

поки мене не було нашим забили гол 

- звідси висновок: воротар не повинен 

ходити за пивом...  

******************************** 

Після соціологічного опитування з’я-

сувалося, що в наших спортсменів 

улюблені музиканти такі: у 

баскетболістів — «Золотоє 

кольцо», у штангістів — «Рукі 

ввєрх», у плавців — «Акваріум», у 

футболістів — «Ногу свело» і «Kiss», 

у футбольних арбітрів — Б. Моїсєєв і 

С. Пєнкін.  

******************************** 

- Милий, я сьогодні дивилася по теле-

візору футбольний матч, який ти су-

див. 

- Ну і як? 

- Я вже записала тебе на прийом до 

окуліста.  

******************************** 

На стадіоні: 

- Хлопче, а ти де ж гроші на такий 

дорогий квиток взяв? 

- Тато придбав. 

- А де ж твій тато? 

- Вдома, квиток шукає...  
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 Тільки розпочалась 

зима і вже першого та 

другого грудня пройшла 

ІІ міжрегіональна науко-

во-практична конферен-

ція, яка традиційно про-

ходить на базі фізико-

математичного факульте-

ту. Темою цьогорічної 

конференції було 

«НАУКОВА ДІЯЛЬ-

НІСТЬ ЯК ШЛЯХ ФО-

РМУВАННЯ ПРОФЕ-

СІЙНИХ КОМПЕТЕН-

ТНОСТЕЙ МАЙБУТ-

НЬОГО ФАХІВЦЯ» і 

присвячена обговорен-

ню питань становлення 

молодої особистості як науковця. В ній прийняло участь велика 

кількість студентів, викладачів, магістрів і аспірантів, як нашого 

університету, так і з інших вищих навчальних закладів міста Су-

ми та різних куточків України.  

 Серед головних завдань конференції було обговорення ак-

туальних наукових проблем, налагодження наукових зв’язків 

між навчальними закладами, виконання спільних досліджень та 

освітніх проектів, творчого об’єднання наукових шкіл. 

 До конференції було розроблено збірник наукових праць 

до якого увійшли всі тези доповідей учасників міжвузівської 

конференції (НПК-2011). В ньому надруковано більш ніж 120 

доповідей, виконаних як досвідченими науковцями, так і моло-

дими, тільки починаючими, дослідниками. 

 Як і завжди, конференція пройшла «на ура»! Всі учасники 

були в захваті, адже виступили зі своєю доповіддю і вислухали 

цікаві доповіді інших. Приємним було те, що в перерві між сек-

ційними засіданнями, для всіх бажаючих була кава-брейк. Це 

чудова можливість зіб-

ратися з думками, під-

вести підсумки вже по-

чутого та підготувати-

ся для сприймання ін-

ших, не менш цікавих, 

виступів. 
Артем Юрченко 

(552 гр.) 

201120112011    

SUDOCU 
Заполните пустые клетки 

цифрами от 1 до 9, чтобы в 

любой строке по горизонта-

ли и по вертикали и в каж-

дом из 9 блоков, отделенных 

жирными линиями, не было 

двух одинаковых цифр. 

  8 9 4   7    

 3  9      7 8 

    7   5 2   9 

3   2 5   6   8 1 

         

6 7   1   8 4   3 

4   6 7   0     

9 1    4  6  

   6   3 5 1   

1    4  5   

  6 9    8 4 

   6      

 9 5  6    3 

 3  2  8  1  

8    3  7 6  

     2    

7 4    6 1   

  3  5    8 

Наукова конференціяНаукова конференціяНаукова конференція  

Студент: 

- Профессор, а что Вы мне 

тут написали? 

- Дайте-ка посмотреть…

(Через пару минут) А, я напи-

сал: 

"Пишите разборчивее!" 

************************* 

Зима пришла… дети радост-

но кидаются друг в друга сля-

котью, лепят грязневиков… 

************************* 

Выставление оценок:  

- Можно выйти? 

- Зачем? 

- Поплакать? 
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Диалог у Новогодней Ёлки 

 

 

Am         E7      Am 
I.-Что пpоисходит на свете ? - А пpосто зима! 
Gm               A7           Dm 
-Пpосто зима, полагаете Вы ? -Полагаю. 
G        C  A7 
Я ведь и сам как умею следы пpолагаю 
Dm     E7    Am 
В ваши уснувшие pанней поpою дома. 
 

 

II.- Что же за этим всем будет? - А будет янваpь. 
- Будет янваpь, Вы считаете? - Да, я считаю, 
Я ведь давно эту белую книгу читаю, 
Этот, с каpтинками, вьюги стаpинный букваpь. 
 

 
III.- Что же потом в миpе будет? - А будет апpель. 
- Будет апpель, Вы увеpены? - Да, я увеpен. 
Я уже слышал, и слух этот мною пpовеpен, 
Будто бы в pоще недавно игpала свиpель. 
 

 

IV.- Что же из этого следует ? - Следует жить! 
Шить саpафаны и легкие платья из ситца. 
- Вы полагаете, все это будет носиться? 
- Я полагаю, что все это следует шить! 
 

 
V.Следует шить, ибо сколько вьюге не кpужиться 
Недолговечна её кабала и опала, 
Так pазpешите же в честь новогоднего бала 
Pуку на танец, судаpыня, вам пpедложить. 
 

 
VI.Месяц - сеpебpяный шаp со свечою внутpи, 
И каpнавальные маpугу, по кpугу, 
Вальс начинается, дайте ж, судаpыня, pуку, 
И pаз-два-тpи, pаз-два-тpи, pаз-два-тpи, pаз-два-тpи 


