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Всем привет!  
 Всех, всех, всех с началом учебного го-
да!!! И это не сарказм. Когда вы закончи-
те 5 курс, для вас 1 сентября станет настоящим празд-
ником. А пока скучайте по жарким (очень жар-
ким!!!!!!!!!!!!) летним денькам, делитесь с друзьями 
воспоминаниями о своих приключениях и продол-
жайте мечтать о том, чтобы пары перенесли (хотя 
бы!) на 9:00. И, главное, не забывайте что вы самые 
счастливые в мире люди, потому как студенты. 
Всем удачи! На парах и не только! 

Наташа Шевченко 

С началом нового учебного года! 

Пусть он будет ярким!!! 

 

 

 

 

С ув. ред.коллегия газеты. 



ДОСКА  

ОБЪЯВЛЕНИЙ 

Мероприятия сентября: 
 

08.09—выборы студенче-

ского декана физико-

математического факуль-

тета 

9.09— "Антитабачная ак-

ция" 

30.09—конкурс «Лучший 

ппреподаватель» 
 

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: 
1. Количество студентов 

первокурсников: 

В 2009 г.—95 (95 на бюдже-

те) 

В 2010 г.—92 (91 на бюдже-

те) 

2. Количество студентов на 

физ.-мате в этом семестре: 

452. 

Количество студентов по-

лучающих стипендию в 

этом семестре: 215. 

3. За прошлый учебный 

год: 

Отодрано—0,98 кг жвачек 

Заметено—56 кг песка 

Пролито—23 л слез 

Сошло—7 ведер пота 

МИ ПАМ′ЯТАЄМО 

Доля… У кожного вона своя. До когось – ла-

скава, а до когось – надзвичайно жорстока!!! 

«Чому такий песимізм?» - запитаєте ви?! Просто я 

не розумію, чому з життя йдуть молоді люди?! Зда-

ється, ще б жити, учитись, творити, любити, раду-

ватись і радувати, але… 

П’ятниця тринадцятого серпня 2010 стала 

надзвичайною трагедією для рідних, близьких, 

друзів і в с ь о г о 

ф і з и ко - матема-

тичного факуль-

тету. З ж и т т я 

п і ш о в Б уб н о -

вич Віта- лій. Га-

р н и й , любля-

чий син, о н у к , 

с т а р а н - ний сту-

дент і п р о с то 

з о л о т а людина. 

Він, зав- ж д и 

усміхне- н и й , 

знав ціну щастя. Умів підтримати, підбадьорити, 

вчасно посміхнутись. 

В очах світилась доброта, а серце невпинно 

шепотіло: «Люблю». Людина з великої літери! 

Плакав увесь світ! Неможливо виразити сло-

вами всю гіркоту втрати. Немає слів, щоб зарадити 

горю батьків, сестри та брата, близьких, друзів… У 

жалобі село Голубівка, саме звідти був родом Віта-

лій. Трагедією стала смерть хлопця для всього на-

шого факультету. Ми висловлюємо свої щирі спів-

чуття. 

 

            Любимо! Пам’ятаємо! 

 

                  Вічна пам'ять тобі, Віталік! 
 

Іра Гордієнко 
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Три перші дні першокурсника 

«Нема руки – пиши стоя!» 

– так починались будні сту-

дентів у тому навчаль-

ному закладі, де я 

навчався останні 4 роки. 

Як почалися перші дні в 

університеті? Зі слів кура-

тора: «Це нормально!» 

Взагалі, прийшовши в перший 

день з самого ран-

ку в університет, 

все нагадувало зи-

мове королівство, 

ще не розбуджене, 

але з деякими 

ознаками життя 

студентів, напри-

клад, тихе хихотін-

ня, яке зникало, 

коли я починав шо-

ркати ногами тро-

хи голосніше. 

Але, щойно я 

здійснив коло «пошани» навколо уні-

верситету і повернувся до входу у фіз.-

мат корпус, то не повірив очам. Така кі-

лькість студентів з’явилася майже за 

пару хвилин, мов гриби після дощу. 

Близько 8-ї години старости отри-

мали вказівки що, як і де робити, та по-

вели таких як і вони нерозуміючих сту-

дентів по сходам до першої нашої ауди-

торії, у якій ми почули перші універси-

тетські привітання, а також наставлян-

ня у добру путь у плавання по різним 

глибинам науки. 

З перших слів викладачів про свій 

предмет второпав, що маю справу не 

просто з викладачами, а, не побоюсь 

цього слова, професорами різного ро-

ду наук. 

Чи все ми розуміли з їх лекцій? 

Цікаве питання. Напевно те, що, якщо 

не зрозуміємо матеріал, залишимось 

без стипендії, яку наша декан з вели-

кою шаною називала «першою заробі-

тною платою». 

До речі, я зрозумів одну річ. Ви-

являється, мат. аналіз – найнебезпеч-

ніший(!) Предмет для 

здоров’я студента! 

Чому, спитаєте. А то-

му, що можна заснути 

і ненароком наткну-

тися оком на ручку, 

якою пишеш. 

Зараз я сиджу за сто-

лом і тільки-но почи-

наю розуміти, що 

пройшов тиждень за-

нять. Сказати, важко 

чи легко, не зможу. 

Знаю лиш одне, що 

все тільки починається у закладі, який 

згодом, не без тіні суму після випуску, 

ми назвемо Alma mater. 

Сергій Діденко, Ф-1  
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ФОТООТЧЕТ ЗА ПРОШЕДШИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
(Несколько веселых картинок из жизни физ.-мата) 

Физ.-мат , как всегда талантлив, 

умен и креативен:) 

Удивительно рисует на злобу дня 

На Hellowin плетет паутину и выхо-

дит на охоту с «оружием» в руках 
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В Штеповке. 

Наши квнщики ста-ли лучшими в этом 

А Вася Вечирка на конкурсе «Мистер 

университет» был самым оригинальным 

ПОХОД... 

Таня  

Тверезовская 

стала  

«Мисс  

университет 

2010» 

И это  

далеко 

еще не 

все… :) 
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БАЛАДА 
На чисті аркуші лягають чорні букви, 

Несміло із пером тремтить рука, 

Сама, на вулиці уже безлюдно 

І подругою стала тишина. 

Чекання, лиш листи далекі 

Приносять радість і тепло душі, 

Гніздечко догляда, немов лелека, 

Що сповила його ще на весні. 

Вона одна, а він...десь нині служить, 

Десь захищає спокій наших днів. 

Вона пообіцявши клятви не порушить, 

Лише б він зрадити її там не посмів. 

На аркуші з'явились мокрі плями, 

Він попросив на нього не чекать... 

Невже вони навік чужими стали? 

Лиш написав їй:" Ти пробач" 

Вона ж пробачила, зустріти 

не зуміла.. 

На аркуші лягли важкі ряд-

ки... 

Ти знаєш, я простить 

зуміла... 

Прости ж і ти мене і відпу-

сти. 

І в нічку цю згубила свою 

вроду, 

Своє життя віддавши навіки 

В дзеркально чисту і холодну воду, 

Ще раз написала:" Ти прости!" 

Не зрозумів і не відчув утрати, 

І ще писав вже дружнії листи, 

А повернувшись з іншою пройшов повз хати, 

Чомусь так гірко стало аж до сліпоти... 

Йому так раптом захотілося ридати, 

Хотілось повернути час і заховатись від усіх, 

Як же посмів в останню путь не проводжати? 

Відчув і він всю сірість днів... 

І іншу дівчину залишивши на дворі 

Побіг до хати, де її нема... 

"Ти ж обіцяла вік мене чекати",- і в розмові 

полинув голос:"Там вона, одна! 

Не загуби іще одне життя дівоче, 

Я ж все простила, все тобі пощу, 

Ти чуєш річка он хлюпоче? 

Я в ній життя тобі несу!" 

Він довго плакав в іншої на плечах. 

Картав себе, любив її, одну... 

Та з іншою вже будував гніздо лелече, 

Хоч в пам'яті зробив її святу... 

Воно ж струмочком стала біля хати, 

краплиною живильної води, 

Все знала, бачила, все відчувала, 

І кожний вечір він шептав їй: " Ти прости"... 

Посипались вже в хату лелечата, 

Дівчата й хлопчики, гарнесенькі такі, 

Струмочок так любив з ними пограти, 

Неначе діточки були її... 

А потім зникла, висохла навіки, 

Бо час його примусив розлюбить, 

хоч вічно вабили його прозорі ріки, 

І сам собі не зміг життя простить… 

ТАК ХОЧЕТЬСЯ БУТЬ РАЗОМ 
НА ВЕСНІ 

Дарує знов весна свої обійми, 

 Чарівну музику снує в палкі 

пісні, 

І знову я купаючись у світлі 

Шукаю затишку у рідної 

землі. 

Вона шумить бурхливою 

рікою 

 І зеленіє травкою в полях, 

 Грюкоче, гомонить з грозою 

І плаче гірко в крапельках й 

дощах. 

Весна радіє в білім цвіті са-

ду, 

І піснею звучить у зграї птах. 

Без тебе я й весні такій не рада, 

Душа ж моя і досі в зимніх снах. 

 А я до тебе припливу струмочком, 

Я стану вітром в подиху весни, 

 Я   в павутинці прикочусь клубочком 

Ти тільки зачекай мене і не спіши. 

Я стану птахом білокрилим в твоїй долі 

Прошу ж лишень, весну мою лови, 

 Не відвертайсь, тримай мої долоні, 

 Лиш посміхнись мені, прошу, люби. 

Весна цвіте, шумить , бентежить серце, 

А я тобі пишу вірші, 

 Можливо серденько струною знов озветься, 

 Весна на дворі, ми ж такі смішні. 

Смішні в думках, у поглядах і рухах, 

Чудні в ділах. В словах чудні, 

Нас   на весні торкнулася розлука, 

А хочеться буть разом на весні. 

Іра Гордієнко 
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SUDOCU 

Заполните пустые клетки цифрами 

от 1 до 9, чтобы в любой строке по го-

ризонтали и по вертикали и в каждом 

из 9 блоков, отделенных жирными ли-

ниями, не было двух одинаковых цифр. 

Одного разу Давида Гіль-

берта запитали про одного 

з його колишніх учнів.  

- А-а, отой? – згадав Гілберт. 

– Він став поетом, для математики 

у нього була надто погано розви-

нена уява. 

Кодекс чести студента физ.-мата 
1. Если ты опоздал на пару, не стучи ногой, постучи рукой. 

2. Выключай на парах мобильный телефон, у окружающих могут быть другие музыкальные при-

страстия. 

3. Если заснул на паре, не мешай остальным своим храпом, и может никто и не заметит, что тебя 

здесь как бы нет, и энку не поставят. 

4. Здоровайся с преподавателями. Со всеми! Без исключений! 

5. Если преподаватель хамит тебе, он желает тебе добра, так как воспитывает тебя. 

6. Не обижайся на преподавателя, даже если он тебе грубит, бесполезно, проверено… 

7. Не сбивай с ног преподавателя, когда бежишь на пару, он может отомстить. 

8. Верьте на слово преподавателям, но если что-то не вериться, то проверьте, (хотя если препо-

даватель утверждает, что Коши доказал свою теорему именно так, то наверное так оно и есть). 

9. Стиль одежды может быть любой, только окружающие должны понимать, что ты студент, а не 

кричать, когда тебя увидят: «Боже, что это?!» 

10. Купальник и пляжные тапочки, шорты и рубашки с пальмами – это круто, но не в университете. 

11. Не прогуливай пары, а вдруг у тебя феноменальная память и присутствие на лекциях даст тебе 

повышенную стипендию. 

12. Не сплетничай. И глупости не слушай. 

13. Добросовестно выполняй домашнее задание, за это тебе воздастся баллами. 

14. Гордись своим университетом, он классный, если ты этого захочешь, и настоящий кошмар, 

если ты так думаешь!!!                                                                                                Наташа Шевченко 

Один из способов запомнить не-

сколько первых цифр числа е: 

е ≈ 2, 7 1828 1828 45 90 45 

2,7— помнят все 

1828— день рождения 

Толстого 

45—год окончания 

Второй мировой  

войны 

90—удвоенный год окончания Вто-

рой мировой войны 
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(01.09) 
 

Розуменко 
Анжелу Оурелянівну 

(05.09) 
 

Салтикову 
Аллу Іванівну 

(08.09) 
 

Грицая 
Федора Юхимовича 

(14.09) 
 

Стецькову 
Валентину Тихонівну 

(19.09) 
 

Удовиченко 
Ольгу Миколаївну 

(19.09) 
 

Іванія 
Володимира Степа-

новича 
(24.09) 

 

 

Без тебе універ,  не універ, 

Усім наукам ти даєш тут лад, 

І майже кожен дурень знає тут 

Мій рідний, мій улюблений фізмат. 

 

Приспів: 

Віват фізмат, віват фізмат, віват, 

Нехай забувся Бора постулат, 

Нехай не знаю, що таке квадрат, 

І все ж віват фізмат, віват фізмат! 

 

Таких викладачів нема ніде -  

І кожен з них студенту друг і брат 

Коли ж наука в голову не йде -  

За нас береться рідний деканат. 

(Приспів) 

 

Я знаю все про спін і про фотон, 

І скоро вивчу, що таке квадрат, 

Навчання тут немов жахливий сон, 

І все ж ти в серці у моїм фізмат! 

(Приспів 2 рази) 

Гімн факультету 

(первый курс, учите!) 


