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Всем приветик!!! 
       Великолепный концерт, как всегда, 
нам удался на славу! Первокурсники не пе-
рестают радовать своими талантами, 
так случилось и в этот раз. Хочется по-
благодарить и ещё раз поздравить, участ-
ников всех конкурсов, этого месяца, с побе-
дами. Успехов и вдохновения! Так дер-
жать! 

Лена Выдыш 

3(44) 



Кіно 

"Let's go to the cinema together" 

Студентське самоврядування СумДПУ про-
понує Вам насолодитися переглядом фільмів 

у кінотеатрі "Космос" 

За білетами звертатися: 
Степаненко Вікторія(студ.декан ІПП)  

066 591 05 97 

Однолько Юлія (культ.мас) 050 505 600 7 

 

АДРЕСА : вул.Покровська(раніше Жовтне-
ва),12 (в центрі, паралельно 
вул.Петропавлівській, біля бібліотеки Бан-
ківської академії) 
Всього за 18 грн Ви зможете придбати бі-
лет на запропоновані сеанси! 
 

Доска объявлений: 

Внимание!  
Вы интересуетесь IT, у вас систем-

ное мышление и аналитические спо-

собности, внимательны к деталям?  

Приглашаем вас принять участие в 

олимпиаде по тестированию про-

граммного обеспечения  

Мероприятия: 

 «Алло, ми шукаємо таланти!» 

 Святкування ДНЯ СТУДЕНТА 

Конкурс: 

Внимание!  
Проводиться конкурс газет на тему: 

“Фото з життя студентів”. Креатив 

приветствуется ;) 

 

Увага! 

Студентський конкурс «Диплом не 

товар» 



Алло, ми шукаємо таланти! 

Тільки у нас і тільки перший курс 
кожен рік дивує своїми талантами 

Переживання та сльози - радість, та перемога! 

Жага слави та страх! 

Суворі суддівські “так” і “ні” 

 

Емоції зашкалювали! Талантам не стало на заваді поєднання і навчання, і репетицій. Вже 

за тиждень, коли часу стало в обмаль, конкурсантів ФІЗМАТу можна було зустріти будь-де, як на 

перервах біля розкладу, так і в коридорі гуртожитку цілими зграями, особливо цікавими були со-

льні виступи та дуети у кімнатах.  

Можливо навіть більше переймалися 

не самі майбутні зірки, а їх тренери: Кобзен-

ко Женя, Діденко Сергій та Ткаченко Оля. 

Вони намагалися поділитися своїм власним 

досвідом, щоб номери талантів були більш 

яскра-

вими 

та ціка-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В день виступу Терещенко Ольга та Савєльєв Денис розпочинали шоу. В залі панувала 

чудова атмосфера веселощів, студентського запалу та безмежного натхнення. І ці прекрасні емо-

ції сповна передалися присутнім. Студенти демонстрували свої таланти у вокальному, танцюва-

льному, театральному та жанрі художнього слова.  

 

Дякуємо нашим юним талантам і 
бажаємо подальших успіхів на 

мистецьких теренах! 

Алло, ми шукаємо таланти! 



За  підсумками конкурсу “Краща група” перемогу одержали у номінаціях: 

   

Краща успішність 
511 гр., 521 гр., 532 гр., 442 гр.; 

 

Краще відвідування занять 
411 гр., 412гр., 521 гр., 532 гр., Ф-4 гр.; 

 

Зовнішній діловий стиль: 
412 гр., 521 гр., 432 гр., 442 гр.; 

 

Ставлення до майна: 
411 гр., 422 гр.; 

 
Участь у заходах факультету: 

411 гр., 521 гр., 431 гр., 441 гр., 541 гр. 
 

Кращим старостою визнано – 
Фененко Сергія (532 група) 

 

Вітаємо всіх студентів з перемогою!  
 

 

  

Підведемо підсумки 

http://fizmatsspu.at.ua/_bd/1/66421110.jpg
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Фотоконкурс «Я - студент»  

Фізико - математичний факультет не припиняє дивувати всіх, причому не тільки успішніс-

тю, а й креативністю та неабиякою творчою наснагою. Так, у фотоконкурсі «Я - студент» ми за-

йняли І місце – запропоновані роботи дивували не тільки якістю, а й ідеями та їх реалізацією. У 

конкурсі стіннівок на тему «Студент XXI століття» наш факультет зайняв ІІІ місце - головні ре-

дактори газети здивували творчими знахідками і не залишили байдужими суворе журі. У найін-

телектуальнішому конкурсі «Шпаргалки» наші студенти були дуже винахідливими і створили 

декілька кумедних композицій. 

  

 Загалом наші зусилля були поміче-

ні, і 22 листопада на святковому концерті 

на честь Дня студента всі наші активісти 

одержали відзнаки. Також за високі дося-

гнення у навчанні грамотою був нагоро-

джений Лебединський Сергій, за активну 

участь у культмасовій роботі одержала 

подяку Кобзенко Євгенія. В конкурсі на 

найкращу кімнату в гуртожитку №3 пере-

могли дівчата Завалій Тетяна і Зубко Вікторія, за що одержали чудо-

вий подарунок - набір чашок. 

 Ми знову підтвердили звання не тільки найрозумнішого, а і найвеселішого та найкреативні-

шого з факультетів. Так тримати! 

 

Бондар Лена 441 група 
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SUDOCU 
Заполните пустые клетки 

цифрами от 1 до 9, чтобы в 

любой строке по горизон-

тали и по вертикали и в 

каждом из 9 блоков, отде-

ленных жирными линиями, 

не было двух одинаковых 

цифр. 

  1    5   

 2 4    6 8  

  9 6  3 7   

 1  7  4  5  

   8  1    

 9  2  5  6  

  2 5  9 3   

 6 5    8 7  

  8    9   

Юношеский турнир 

7   3 2 4   6 

  2 8      

  8   9 2 5  

4  9 2  6  7 5 

5        8 

8 2  5  7 6  1 

 3 1 6   5   

     2 1   

6   7 1 3   2 

 

 

 

 

 

 

30 октября 2012 на Буковине 

состоялось торжественное открытие 

финального этапа XV Всеукраинского ученического турнира 

юных математиков имени профессора М. И. Ядренко. В турнире 

принимали участие 22 команды со всей Украины. Всеукраин-

ский турнир математиков проходил на базе коммунальной об-

ластной общеобразовательной школы-интерната 

«Многопрофильный лицей для одаренных детей».  

В Черновицкую область, в качестве члена жюри финаль-

ного этапа XV Всеукраинского турнира математиков, была при-

глашена и награждена, за активное участие в проведении турни-

ра Мартыненко Елена Викторовна. 

Черновцы - уютный, гостеприимный городок, политиче-

ский, культурный, и религиозный центр Буковины, с великолеп-

ной архитектурой - именно то место, где сохранился дух древ-

них времен. А еще этот город называют "маленькой Веной". 
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Семеніхіну Олену 
Володимирівну 

(01.11)  

ПЕСНИ ИЗ КИНОФИЛЬМОВ - ГОРОД, 

КОТОРОГО НЕТ 

(К/Ф "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ")  
 

Am Dm 

Ночь и тишина, данная на век, 
G C 

Дождь, а может быть падает снег. 
Dm E 

Все равно бесконечно надеждой согрет 
Dm E 

Я вдали вижу город, которого нет. 

 

Где легко найти страннику приют, 

Где наверняка помнят и ждут 

День за днем то теряя, то путая след 

Я иду в этот город, которого нет. 

 

Припев: 
Am Dm 

Там для меня горит очаг, 
E 

Как вечный знак забытых истин. 
Am Dm 

Мне до него последний шаг 
E 

И этот шаг длиннее жизни. 

 

Кто ответит мне, что судьбой дано, 

Пусть об этом знать мне не суждено. 

Может быть за порогом растрачен-

ных лет 

Я найду этот город, которого нет. 

 

Припев. 

 

Соло: 
Am A Gm A Dm B G B E 


