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Анонс этого номера: Слово редактора: 

Всем привет!  
  

Всех, всех, всех с началом второго учеб-

ного семестра!!! Мы пережили сессиъ! Кто более 

удачно, кто менее, но все уже позади (до следуъ-

щей сессии). А пока я желаъ вам, что бы все ваши 

планы на эти полгода (в основном: «Возвращаъ го-

лову на место и начинаъ учитщся») осуществилисщ 

и их ничто не смогло перебитщ, особенно неумираъ-

щая студенческая ленщ:) 

  

Всем удачи! На парах и не толщко! 



ДОСКА  

ОБЪЯВЛЕНИЙ 

Мероприятия февраля: 
 

14.02 — День св. Валенти-

на (роспись студентов в 

холле физ.-мата и конкурс 

«Любовь с первого взгля-

да») 

 

23.02 — День защитника 

о т еч ест ва  ( ко н к ур с 

«Мистер университета—

2011») 

 

Поддержим своих!!! 
 

Более точную и детальную ин-

формацию вы можете узнать 

из объявлений на доске само-

управления и профкома. Или на 

с а й т е  ф и з и к о -

математического факультета: 

http://fizmatsspu.at.ua/ 
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Занимательная  

статистика: 

Во время зимней сессии 

было: 
1) пролито 3 л слез; 

2) использовано 4,2 км 

бумаги на шпаргалки; 

3) выучено 6,7 Гб инфор-

мации; 

4) изготовлено 56 кг ма-

каронных изделий; 

5) было дано 256 клятв: 

«Все, со следующего 

семестра начинаю 

учиться!»  

 

Это жуткое слово «Сессия»  

(в цифрах) 

Сессия… Сколько студентов об 

нее разбили свои надежды на 

стипендию и скольким упор-

ство, труд и терпение помогло 

отбить ее в очередной раз.  

Предлагаю вам посмотреть и 

сравнить результаты сессий за 

разные года: 
 

Количество студентов,  

которые получают стипендию, в %: 

    Качественный показатель: 

За 1 семестр было отчислено 14 студентов, 

из них по причине академической неуспе-

ваемости — 4. На протяжении января 2011 

года было отчислено 4 студента (из них  

                 двоих за неуспеваемость). 

 

Курсы 2007-2008 у.г. 2010-2011 у.г. 

Года 

1 курс 46 % 31 % 

2 курс 48 % 39 % 

3 курс 71 % 48 % 

4 курс 97 % 82 % 

5 курс 98 % 99 % 

 

Курсы 2007-2008 у.г. 2010-2011 у.г. 

Года 

1 курс 29 % 15 % 

2 курс 26 % 12 % 

3 курс 45 % 15 % 

4 курс 52 % 46 % 

5 курс 66 % 40 % 
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Опрос 

«Эта сессия была»: 

Сложнее, чем предыдущая 

 

Кошмарный сон 

 

Врагу не пожелаешь 

 

Сдавал(а) только один экзамен 

 

Сдал(а) все экзамены быстро и просто 

 

Автоматом 

 

Пулеметом 

 

Чуть было не кирзовыми сапогами 

 

А была сессия? 

 

 

Нуль - єдине число, якому споруджено пам'ятник. У центрі Будапеш-

та, поблизу одного із мостів, стоїть кам'яна статуя нуля. Напис "о км" 

на п'єдесталі символізує початок усіх доріг у країні. 

 

(Конфорович А., Сорока М.  

Кентаври Уранії.- К., 2003.- С. 43). 
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Сдавала 4 экзамена. В
 последнюю ночь все прочи-

тала. Утром пришла и сдала. И
того: 2 экзамена 

сдала с первого раза и 2 – со второго. С
ледующую 

сессию я решила постараться сдать «автоматом» и 

на стипендию. 

Женя (1 курс) 

Сессия глазами студентов 

Закрыла «АВТОМАТОМ»!!! Я была в 

восторге. Когда ездила выставлять 

баллы в зачетку, окончательно убе-

дилась, что классно закрываться 

«автоматом». 

Оля (1 курс) 

Все «автоматом», кроме философии. 

Впечатления не самые лучшие. В 

аудитории было холодно, что очень 

мешало думать, но все равно было 

прикольно. Результатом довольна:) Ксюша (2 курс) 

Обращение к 1 курсу от более опытных: «Не го-

товьте бомбы! Они не спасают((((((.
 И не рассчи-

тывайте на то, что преподаватель чего-то не услы-

шит или не увидит. И увидит, и услышит(((((»
 

Аня (2 курс) 

В эту сессия очень переживал. Учил как никогда. От од-

ного экзамена зависела стипендия. И я ее заработал!!! 

Андрей (3 курс) 
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Предметов, как на удивление было мало, но сессия ока-

залась самой сложной. И я на нее забила. Приехала на 

2 экзамена и то, для порядка. Все закрыла «автоматом». 

Катя (3 курс) 

Бы
ло не слож

но. Сдавала только один экзам
ен. Сдала на 

4, хотя для проходного балла достаточно бы
ло 3:) 

Ира (4 курс) 

Сессия отлично! Закрыл на повышенную стипендию. Э
кзаме-

ны сдавать было проще, чем в летнюю сессию. В
се замеча-

тельно, просто супер!!! 

Артем (4 курс) 

В эту сессию было только 3 экзамена. Сдавала 

один, но боялась больше, чем обычно, хотя было 

не так уж и сложно. Впервые вся группа получает 

стипендию. 

Ира (5 курс) 
Впечатления пятого курса – это чис-

ловые системы. Больше ничего не 

запомнилось. 

Марина (5 курс)  
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"У тіні сонця я сиділа зрошена сльозами ранку і чекала доки прокинеться моє 

щастя і зніме ковдру туману з поля радості. І ось воно піднялося, пішло полем 

пробуджуючи радість, зайшло в гай почуттів, сполохало птахів кохання і вони 

злетіли піснями у безкрає небо суспільства. І долинули вони до берегу кожної душі, 

яка була поблизу мене і підняли хвилі думок. І помандрували хвилі річками логіки 

і дійшли до моря відчуттів, яке підірвалось штормами пристрасті і затихло лиш 

тоді, коли почав накрапати дощ взаємності." 

*** 

А я тебе колись кохала, 

Шукала у тобі свій сенс життя, 

А просто я тоді іще не знала, 

Що я для тебе вже пішла у небуття. 

Тобі байдуже, що у мене в серці 

Любов вмирає, роблячи останній крок. 

Все на шляху розбивши на маленькі 

скельця, 

Все ближче й ближче до зірок. 

Ти досі не навчився цінувати, 

Дарунків долі зроблених тобі 

Не треба мене більше цілувати 

Забудь мене згубивши у юрбі. 

Забудь, не згадуй, не вертай назад, 

Іди вперед шукаючи красуню, 

Адже тебе чекає водоспад, 

В якому ти знайдеш одну гарнюню. 

Іди, не зупиняйся, не чекай. 

Бо я до тебе точно не вернуся. 

До мене більше стежко не вертай 

Була колись права моя бабуся. 

Сказавши «Не дивися їм в обличчя, 

Заглянь у душу. Подивись,що там. 

Бо їм ця посмішка зовсім не личить, 

А в тебе підуть сльози по щокам». 

І ось прийшов той час моєї кари, 

Життя скінчилось і пройшла любов, 

І тільки я не маю свої пари, 

Щоб в жилах знов запульсувала кров. 

*** 

Не змушуй мене плакати тепер, 

Коли пішов від мене в небуття. 

Про себе всі нагадування стер 

І вирішив покинути життя. 

Життя в якому ми були разом, 

І не кажи, що вже не пам’ятаєшь 

Згадай той із трояндою вазон, 

Як я його любила, знаєш. 

Тепер тебе немає поруч мене, 

І по життю іду зовсім одна. 

Навколо коїться щось незбагненне, 

Душа тріпоче мов струна. 

І я не знаю, що мені робити, 

Коли ти зник, тебе — немає, 

Навіщо ж мені далі жити, 

Моя душа вже в небо відлітає... 

Helga  
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Иллюзии  

 Что вы видите? 

 

 

1) Лицо девушки или 

трех птиц? 

 

 

2) Лицо старика или 

девушку в комнате? 
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Від щирого серця вітаємо 

з Днем народження 
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SUDOCU 

Заполните пустые клетки цифрами от 1 

до 9, чтобы в любой строке по горизонтали 

и по вертикали и в каждом из 9 блоков, от-

деленных жирными линиями, не было двух 

одинаковых цифр. 

ПРО ЦІКАВЕ 
       Старовинні міри  

Міри довжини: 

1 верста = 1,067 км; 

1 сажень = 3 аршини = 2,134 м; 

1 аршин = 16 вершків = 0,711 м = 71,1 см; 

1 вершок - 4,445 см (виявляється, що "від горшка два 

вершка" - це 9 см.) 

Найцікавіше те, що були міри "лінія" і "крапка": 

1 лінія = 10 крапок = 2,54 мм; 

1 крапка = 0,254 мм 
(Універсальний довідник школяра.- Т., 2003.- С. 507). 


