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Слово редактора: 

Всем приветик!!! 
 Весна… 8 марта… и совсем скоро ДЕНЬ ФА-

КУЛЬТЕТА!!! Это же главное событие!!! 5 курс начал 

шевелиться. Всѐ чаще их можно увидеть на физмате. 

Пока младшенькие приходят и уходят на практику в 

школу, а первокурсники старательно учатся не покладая 

рук, выпускники всѐ в делах, и все в заботах. Пожелаем 

им удачи, терпения и творческого вдохновения! 

Лена Выдыш 
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ   

Мероприятия 
декабря: 

 
Мисс фізмата 
Конференція 
Практика студен-
тів 2 курсу 
День факультету 

Задачи по физике для фил-

фака : 

 

«Для меня задача по физи-

ке выглядит примерно та-

ким образом: 

“Летели два верблюда – 

один рыжий, другой нале-

во. Сколько весит кило-

грамм асфальта, если ежи-

ку 24 года?”» 

Неймовірно, але факт!Неймовірно, але факт!Неймовірно, але факт!  
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По старой доброй 
традиции в начале вес-
ны на физико-
математическом факу-
льтете состоялся кон-
курс красоты «МИСС 
ФИЗ-МАТ 2012».  

В конкурсе приняло участие 7 участниц. Девчонки были на высоте! У 
каждой из них имеется своя изюминка, свой шарм. Зрители и судьи мог-
ли оценить не только красоту, но и увидеть их в разных обличиях. Были 
представлены портфолио каждой из участниц, а так же мы узнали много 
интересных фактов из биографии красавиц. Девушки хоть и волновались 
перед каждым выходом на сцену, но справлялись с эмоциями и достой-

но представляли каждый выход. На вопросы отвечали че-
стно и интересно. 
 Одним из спонсоров этого мероприятия была про-
фессиональный консультант MARY KEY – Анна Евтухова. 
Под конец концерта разыгрывались призы среди зрите-
лей праздника, так же подарки от спонсора получила каж-
дая участница конкурса. 

Мисс физикоМисс физикоМисс физико---математического факультетаматематического факультетаматематического факультета  
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Изюминкой конкурса ста-
ло выступление малень-
ких воспитанников танце-
вальной студии «Адонис». Приятно удивил высокий 
уровень подготовки участников коллектива. Поэто-
му зрители не скупились на аплодисменты для та-
лантливых танцоров. 
По результатам конкурса победительницей конкурса 
стала студентка 2 курса – Заточная Анастасия. Она 
же получила звание «МИСС ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПА-
ТИЙ». Второе место и титул «ВИЦЕ МИСС» завоева-
ла студент-
ка 1 курса – 
Симоненко 
Ирина. 
Все участ-

ницы и гости этого праздника 
осталась довольными получен-
ными эмоциями и подарками. 
Будем ждать следующего года и 
новых сюрпризов, которые нам 
преподнесет этот праздник кра-
соты.  

 
Оля Шевченко, 

Лена Выдыш 
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 Ещѐ так недавно мы и сами были 
школьниками  и таскали огромные 
портфели, а теперь студенты!  Не побе-
гаешь на переменках и не скорчишь ро-
жицу другу, а они это могут :) Весѐлые, 
интересные маленькие личности окру-
жали нас во время практики, они как 
губки впитывают в себя самый различ-

ный материал. У нас появилась возмож-
ность побыть в роле учителя, ощутить на 
себе все прелести и недоработки в этой 
профессии, хотя практика у нас было не 
долгой, че-
го искренне 
жаль, зато 
плодотвор-

ной! Учителя 
рады принять 
помощь, а мы 
еѐ оказать! 

Практика в школеПрактика в школеПрактика в школе   
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З 14 по 16 березня 2012 

року на базі Сумського державного педагогічного університету проходила науково-

практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з фізики. 

Всеукраїнський конкурс проходив у 2 етапи:  

1 етап – рецензування робіт;  

2 етап – науково-практична конференція, яка відбулася 15 березня 2012 року.  

На рецензування надійшло 52 студентські наукові роботи з 27 ВНЗ України. Переваж-

на більшість робіт була представлена ВНЗ м. Харків (9 робіт), м. Суми (7 робіт), м. Київ (5 

робіт), м. Одеси (4 роботи), м. Донецьк (3 роботи), у яких продовжують успішно працюва-

ти фізичні школи. З інших ВНЗ було подано по 1 роботі.  

Дуже приємно, що в Україні розвивається фізична наука, є ще багато молоді, яка не 

боїться труднощів, а береться за складні дослідження і має високі результати.  

Заслуговує особливої уваги питання залучення жіночої половини до складних фізичних 

експериментів. На конференції були представлені роботи як студентами – 7, так і студен-

тками – 7. На сьогодні маємо гендерну рівність. 

За результатами рецензування робіт призерами стали 14 студентів 11 ВНЗ, а саме 

 

НауковоНауковоНауково---практична конференція Всеукраїнсько-практична конференція Всеукраїнсько-практична конференція Всеукраїнсько-

го конкурсу студентських наукових робітго конкурсу студентських наукових робітго конкурсу студентських наукових робіт   

з фізикиз фізикиз фізики  
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Харківський націона-

льний університет імені 

В.Н. 

Каразіна (3 студен-

ти), Національна металур-

гійна академія України

 (2 студенти), Сумсь-

кий державний педагогіч-

ний університет імені 

А.С. Макаренка (1 студент), Національний університет ко-

раблебудування імені адмірала Макарова (1 студент), Сум-

ський державний університет (1 студент), Одеський націо-

нальний університет імені 

І.І. Мечникова ( 1  с т у -

дент), Прикарпатський 

національний університет 

імені Василя Стефаника (1 

студент), Національний 

технічний університет 

Харківський політехнічний 

інститут (1 студент), 

Уманський державний педагогічний університет імені Пав-

ла Тичини (1 студент), Приазовський державний технічний 

університет (1 студент), 

Національний авіаційний 

університет (1 студент). 

Представник від Сум-

ського державного педагогі-

чного університету імені 

А.С. Макаренка Булат Во-

лодимир Сергійович тема 

р о б о т і  я к о г о : 

”Вимірювання оптичного спектру Цирконію та сплавів 

Мідь-Цирконій на атомно-

емісійному спектрометрі 

міського тиску” нагоро-

джений дипломом другого 

ступеня, з чим його вітає-

мо!!! Факультет пиша-

ється всіма здобутками 

своїх студентів! 

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. 
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Медленно ракеты улетают в даль 
Музыка: Шаинский В.Я. 

 
 
Медленно ракеты улетают вдаль, 

Встречи с ними ты уже не жди. 
И хотя Америку немного жаль, 
У Китая это впереди. 

Припев: 
Скатертью, скатертью хлорциан стелится 
И забирается к нам в противогаз. 
Каждому, каждому в лучшее верится, 
Падает, падает ядерный фугас. 

Может, мы обидели кого-то зря, 
Сбросив пару лишних мегатонн? 
Клочьями летит кровавая земля - 
Здесь недавно правил Пентагон. 

Припев. 
Ядерный фугас летит, качается, 

Он летит на город Вашингтон. 
Все, что от него потом останется, 
Мы погрузим в голубой вагон. 

Припев. 
Ядерный грибок стоит, качается, 

Под ногами плавится песок. 
Жаль, что радиация кончается, 
Я бы побалдел еще часок. 

Припев. 
Если солнце в небо вышло высоко, 

Он него хорошего не жди. 
Даже если в землю врыться удалось, 
От волны ударной не уйти. 

Припев.Медленно ракеты улетают вдаль, 
Встречи с ними ты уже не жди. 
И хотя Америку немного жаль, 
У Китая это впереди. 

Припев. 
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