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ДДооррооггіі  ннаашшіі  жжііннккии!!  
ССееррддееччнноо  ввііттааєєммоо  ВВаасс  іізз  ннааййппррееккрраасснніішшиимм  ссввяяттоомм  

ввеессннии  ––  ММііжжннаарроодднниимм  жжііннооччиимм  ддннеемм  88  ббееррееззнняя!!    
ДДооббрріі  іі  ллаассккааввіі,,  ммуужжнніі  іі  рраанниимміі,,  ттааккіі  ххооррооббрріі  іі  ттааккіі  

ттееннддііттнніі,,  ввии  ––  ннааййддоорроожжччее,,  щщоо  єє  вв  жжииттттіі  ччооллооввііккіівв..  
ООххоорроонннниицціі  ддооммаашшннььооггоо  ввооггнниищщаа,,  ббееррееггиинніі  ррооддуу  
ллююддссььккооггоо,,  ВВии  ннаарроодджжууєєттее  іі  ввииххооввууєєттее  ддііттеейй,,  
ппееррееддааююччии  зз  ппооккоолліінннняя  вв  ппооккоолліінннняя  ттррааддииццііїї  ввииссооккооїї  
ддууххооввннооссттіі,,  ккууллььттууррии,,  ппррааццььооввииттооссттіі..  ЩЩееддррііссттьь  вваашшиихх  
ддуушш  ззііггррііввааєє,,  ссииллаа  ддууххуу  ––  ззааххооппллююєє,,  аа  ккрраассаа  ––  ввссеелляяєє  ввіірруу  
вв  ттее,,  щщоо  ссввіітт  ббууддее  вврряяттоовваанниийй..    

ВВіідд  ууссіієєїї  ддуушшіі  ббаажжааєєммоо  ВВаамм  ввееллииччееззннооггоо  жжііннооччооггоо  щщаассттяя,,  ллююббооввіі  іі  ддооббрраа!!  
ННееххаайй  ппоорруучч  зз  ВВааммии  ззааввжжддии  ббууддууттьь  ллиишшее  ггіідднніі  ллююддии,,  аа  ссеерреедд  нниихх  ––  ччооллооввіікк,,  зз  
яяккиимм  ббууддууттьь  ннеессттрраашшнніі  ббууддьь--яяккіі  ннееггооддии!!  ББаажжааєєммоо,,  щщообб  ккоожжеенн  ппррииййддеешшнніійй  
ддеенньь  ВВии  ззууссттррііччааллии  зз  ппооссмміішшккооюю,,  зз  ппееррееддччууттттяямм  ррааддооссттіі,,  іізз  ввппееввннееннііссттюю  іі  
щщииррооссееррддееччнниимм  ссппооккооєємм!!    

ЧЧооллооввііччиийй  ккооллееккттиивв    
ффііззииккоо--ммааттееммааттииччннооггоо  ффааккууллььттееттуу  



 

 

 

 

  

11  ббееррееззнняя  ВВссеессввііттнніійй  ддеенньь  ккооттіівв  

««ББоогг  ссттввоорриивв  ккіішшккуу,,  щщообб  уу  ллююддииннии  

ббуувв  ттииггрр,,  яяккооггоо  ммоожжннаа  ппооггллааддииттии»»,,--  ВВііккттоорр  ММаарріі  ГГююггоо..  ККіішшккаа  ннааййббллиижжччаа  ддоо  ллююддииннии  

ттввааррииннаа..  ННааууккаа,,  яяккаа  ззааййммааєєттььссяя  ввииввччеенннняямм  ццььооггоо  ввииддуу  ттвваарриинн,,  ссттввееррдджжууєє,,  щщоо  ккооттии  єє  

ннааддззввииччааййнноо  ррооззууммннииммии  ссттввоорріінннняяммии,,  іі  ббааггааттоо  вв  ччооммуу  ппееррееввеерршшууююттьь  ссооббаакк..  

ВВвваажжааєєттььссяя,,  щщоо  ккооттии  ннее  ппррииннооссяяттьь  ккииннууттуу  їїмм  ппааллииццюю,,  яякк  ццее  ррообблляяттьь  ссооббааккии,,  ллиишшее  

ттооммуу,,  щщоо  ввооннии  ннее  вввваажжааююттьь  ццее  ссввооїїмм  ооббоовв’’яяззккоомм..  ««ГГооллооввннаа  ввііддммііннннііссттьь  ммііжж  ссооббааккооюю  

ттаа  ккооттоомм  ––  ссооббааккаа  вввваажжааєє,,  щщоо  жжииввее  ппоорряядд  зз  ггооссппооддаарреемм,,  аа  ккіітт,,  щщоо  ггооссппооддаарр  жжииввее  ппоорряядд  зз  нниимм»»,,  --  

ВВааллееннттиинн  ДДоомміілльь  

33  ббееррееззнняя    ВВссеессввііттнніійй  ддеенньь  ппииссььммееннннииккаа  

ННуу  жж  ббоо  ззііззннааййттеессяя  ббеезз  ччииєєїї  ккнниижжккии  ннее  ммоожжееттее  ззаассннууттии??  ВВіідд  ссттоорріінноокк  яяккооггоо  ттввоорруу  

ннее  ммоожжееттее  ввііддііррввааттииссьь  ннааввііттьь  ннаа  ррооббооттіі??  ТТооввссттееззнниийй  іі  вваажжууччиийй  ттоомм  яяккооггоо  

ппииссььммееннннииккаа  ттяяггааєєттее  зз  ссооббооюю  ппооввссююддии,,  щщообб  ппррииннааггіідднноо  ппііддччииттааттии  ннаа  ппаарріі  ччии  вв  

ммаарршшррууттцціі??  ММии  ппррооссттоо  ппееррееййммааєєммооссяя  ттиимм,,  ааббии  ввии  ннее  ввттррааттииллии  ннааггооддии  ввииккааззааттии  

ууллююббллееннооммуу  ппииссььммееннннииккооввіі  ссввооєє  ззааххооппллеенннняя..  ААдджжее  33  ббееррееззнняя  ууввеессьь  ккнниижжккооввиийй  

ссввіітт  ссввяяттккууєє  ввссеессввііттнніійй  ддеенньь  ппииссььммееннннииккаа..  ООттоожж,,  ггооссттррііттьь  ооллііввцціі  ттаа  ппііддппииссууййттее  

ллииссттііввккии..  ВВооннии  жж  ттеежж  ллююддии  іі  ууввааггуу  ллююбблляяттьь  ннее  ммеенншшее,,  ннііжж  ммии  зз  ввааммии!!  

99  ббееррееззнняя  

ННааррооддииввссяя  ТТаарраасс  ШШееввччееннккоо  

««ННуу  щщоо  бб,,  ззддааввааллооссяя  ссллоовваа……  ССллоовваа  ттаа  ггооллоосс  ббііллььшш  ннііччооггоо..  АА  ссееррццее  бб’’єєттььссяя,,  оожжиивваа,,    

яякк  їїхх    ппооччууєє!!»»  --  ТТаарраасс  ШШееввччееннккоо..  ТТаакк  ггееннііааллььнноо  ооззннааччииттии  ппоонняяттттяя  ннааццііїї  ––  яякк  

ннееррооззррииввнниийй  ллааннццююгг  ллююддеейй  ввіідд  ппооччааттккуу  ссввііттуу  ддоо  ййооггоо  ккііннццяя,,  ттаакк  ппррооррооччоо  ввииссллооввииттии  

ссввооїї  ввііззііїї  ммииннууллооггоо  ттаа  ммааййббууттннььооггоо,,  ооккрреессллииттии  ссввооїїмм  ссллооввоомм  ууккррааїїннцціівв  ннаа  ввссіі  

ннаассттууппнніі  ввііккии  мміігг  ттііллььккии  ттииттаанн  ддууххуу..  ААдджжее  ффааккттииччнноо  ннаашшаа  ННааццііяя  ссттввооррееннаа  

ШШееввччееннккоомм..  ДДоо  ннььооггоо  ммии  ббууллии  ((ппррииннааййммнніі  ввіідд  ППооллттааввии))  ««ппааррууббккааммии  ммооттооррннииммии»»,,  

««ннааввааллккааммии--ппооллттааввккааммии»»,,  ««шшееллььммееннккааммии»»,,  ««ррууддииммии  ппааннььккааммии»»,,  аа  ппіісслляя  ––  ссттааллии  

УУккррааїїннццяяммии..  ЖЖоодднниимм  ссллооввоомм  ввіінн  ннее  ввііддххииллииввссяя  ввіідд  ііссттииннии,,  жжооддннее  ййооггоо  ппррооррооццттввоо  ннее  ввиияяввииллооссьь  

ппррииммааррооюю  ––  ввссее  ввттііллииллооссьь,,  ввссее  ззббууллооссяя,,  іі  ппррооддооввжжууєє  ззббууввааттииссяя..  

88  ббееррееззнняя  --  ММііжжннаарроодднниийй  жжііннооччиийй  ддеенньь  

УУллююббллееннее  ввеесснняяннее  ссввяяттоо..  ООффііццііййнноо  ссввяяттккуувваанннняя  ммііжжннааррооддннооггоо  жжііннооччооггоо  дднняя  

ппррооввооддииттььссяя  вв  ккррааїїннаахх,,  яяккіі  єє  ччллееннааммии  ООррггааннііззааццііїї  ООбб’’єєддннаанниихх  ННаацціійй..  ААллее  ннаа  ттееррееннаахх  

ккооллиишшннььооггоо  РРааддяяннссььккооггоо  ССооююззуу    ццее  ссввяяттоо  ооссооббллииввоо  шшааннууєєттььссяя..  УУ  РРооссііїї,,  УУккррааїїнніі,,  

ББііллооррууссііїї,,  ААззееййббаарржжаанніі  ттаа  ВВііррммееннііїї  88  ББееррееззнняя  єє  оодднниимм  зз  ннааййппооппуулляяррнніішшиихх  ссввяятт  уу  

ррооцціі..  

1155  ббееррееззнняя,,  пп’’яяттннииццяя..  ММііжжннаарроодднниийй  ддеенньь  ссннуу  

ССоонн  ннаамм  жжииттттєєввоо  ннееооббххіідднниийй..  ППіідд  ччаасс  ннооррммааллььннооггоо  іі  ззддооррооввооггоо  ссннуу  вв  ннаашшооммуу  

ооррггааннііззмміі  ввііддббууввааююттььссяя  ууннііккааллььнніі  ввііддннооввнніі  ппррооццеессии,,  ббеезз  яяккиихх  ннаамм  ннііяякк  ннее  ммоожжннаа  

ввііддччууттии  ббааддььооррііссттьь  іі  ккооммппееннссууввааттии  ппооввннооттуу  ннаашшиихх  ссиилл..  ІІддееяя  ввііддззннааччааттии  ««ДДеенньь  

ссннуу»»  ііссннууєє  ддааввнноо..  ЄЄввррооппееййссььккіі  ккррааїїннии  ддааввнноо  ооццііннииллии  вваажжллииввііссттьь  іі  ккооррииссттьь  

ззааххооддіівв,,  ппррииссввяяччеенниихх  ««ММііжжннааррооддннооммуу  ддннюю  ссннуу»»,,  яяккиийй  ппррооввооддииттььссяя  ккоожжннуу  ттррееттюю  

пп’’яяттннииццюю  ббееррееззнняя..  ЗЗаа  ддааннииммии  ммееддииччннооїї  ссттааттииссттииккии  вв  ссввііттіі  ввіідд  ттиихх  ччии  іінншшиихх  

ппоорруушшеенньь  ссннуу  ссттрраажжддааєє  ввжжее  ббііллььшшее  5500%%  ввссььооггоо  ннаассееллеенннняя,,  ззаа  ооссттаанннніі  110000  ррооккіівв  

ззааггааллььнниийй  ччаасс  ннііччннооггоо  ссннуу  ззммеенншшииллаассяя  ннаа  2200%%  

 

Ст. 3 



 

 

 

До ювілею Стеценко Надії Миколаївни 
 

Сьогодні, 14 березня ми святкуємо славний ювілей 
прекрасної жінки, людини надзвичайної краси та духовної сили, 

Надії Миколаївни Стеценко.  
Прожито багато і мало. Це відпочинок для тих, хто втомився, 

і надзвичайно мало для тих, кому постійно не вистачає часу, 
хто повсякчас знаходиться у бурхливому ритмі подій, 

приймаючи важливі та мудрі рішення. 
Надія Миколаївна народилася у селі Велика Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області в родині 

лісника. 
Її педагогічний та науковий шлях 

розпочався у 1980 р., коли після 
закінчення фізико-математичного факультету Уманського 
державного педагогічного інститут ім. П.Г.Тичини, отримавши 

кваліфікацію вчителя математики і фізики, їй, як найкращій 
студентці пропонують залишитися викладати найскладніші 

дисципліни кафедри загально-технічних дисциплін. 
В 1990р. Надії Миколаївні присвоєно вчене звання кандидата 

педагогічних наук за рішенням Ради в Ростовському державному 

педагогічному інституті, а в 1994 році за рішенням вченої Ради, 
тоді ще Уманського державного педагогічного інституту присвоєно 

вчене звання доцента кафедри теорії і методики трудового і професійного навчання. 
Активну творчу роботу Надії Миколаївни неможливо було не помітити. Вона завжди 

виконувала поставлені завдання з особливим натхненням та успішним результатом.  

Організаторські вміння та активність Надії Миколаївни були помічені серед колег і з 
2005 р. її призначено заступником директора з організаційно-методичної роботи інституту 

природничо-наукової освіти. В цей же час Надія Миколаївна працює на посаді доцента 
кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи. 
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Жага до праці, значний науково-
практичний досвід, вміння знаходити вихід 
практично з будь-яких ситуацій 

спостерігались також на посаді помічника 
ректора з питань впровадження кредитно-

модульної системи та інноваційних 
технологій, яку вона займала у 2006 році. 
Сьогодні Надія Миколаївна – проректор з 

питань впровадження дистанційної освіти. 
Колектив кафедри інформатики та ІКТ, на 

якій працює Надія Миколаївна, високо цінує 
свою відповідальну і авторитетну колегу, з 
якою завжди дуже приємно співпрацювати, 

а серед вдячних студентів, її 
високопрофесійна науково-педагогічна праця отримує найвищу оцінку. 

За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у справу підготовки 
висококваліфікованих спеціалістів, плідну 

науково-педагогічну діяльність Надія 
Миколаївна нагороджена почесною грамотою 
Міністерства освіти України, нагороджена 

знаком «Відмінник освіти України» та 
медаллю «Антона Макаренка». 

Її творчий підхід до роботи також 
заслуговує на увагу. У 2006 р. Надія 
Миколаївна отримує звання жінки року 

нашого міста у номінації «Жінка-творчість». 

 
 

Надія Миколаївна – чуйний та 
доброзичливий керівник, 
високоосвічена людина, користується 

великою повагою та авторитетом серед 
викладачів і студентів. Вимоглива до 

викладачів і студентів, але передусім до 
себе.  

Дорога Надія Миколаївна! Колектив і друзі зичать Вам міцного здоров'я, сімейного 

благополуччя, щастя та нових творчих злетів і здобутків!  
  

 

  

 

ЗЗ  ннааййккрраащщииммии  ппооббаажжаанннняяммии  ккооллееккттиивв  

ссппііввррооббііттннииккіівв  ффііззииккоо--ммааттееммааттииччннооггоо  

ффааккууллььттееттуу  
 



 

  

Ст. 6 

Нехай перший пролісок подарує вам ніжність! 

Весняне сонце подарує тепло! 

А березневий вітер подарує надію, 

І щастя, і радість, і тільки добро! 

 

ФФФііізззииикккооо---мммааатттееемммааатттииичччннниииййй   фффааакккуууллльььтттеееттт   зззуууссстттррріііввв   

вввееессснннууу   шшшииирррооокккииимммиии   тттааа   щщщииирррииимммиии   оообббіііййймммааамммиии...   

Перший день весни - це довгоочікуваний момент для 

більшості мещкнаців земної кулі, у яких прихід березня по 

календарем означає прихід весни, потепління й оживання 

природи після тривалої зимової сплячки. 1 березня багато хто з 

мешканців планети відзначає свято, присвячене приходу весни. 

Він не має нічого спільного з релігійними традиціями, в тому числі 

і християнськими. Його походження більш старовинне і відзначали 

1-е березня ще задовго до зародження християнства, адже 

посвячення свята адресовано більш давнім, язичницьким богам. 

1 березня відзначався всесвітній день цивільної оборони відзначається на 

честь створення 1 березня 1972 р. Міжнародної організації цивільної 

оборони (МОГО). Історія створення організації починається в 1931 р., коли з 

ініціативи кількох держав французький генерал медичної служби Жорж Сен-

Поль заснував у Парижі Асоціацію женевських зон - "зон безпеки" для 

створення локальних зон безпеки у всіх країнах. Асоціація була 

перетворена в Міжнародну організацію цивільної оборони, яка в 1972 р. 

отримала статус міжурядової організації. Зараз у МОГО входять 50 країн, ще 

8 держав мають статус спостерігачів. Всесвітній день цивільної оборони 

відзначається з метою пропаганди знань про цивільну оборону і підйому 

престижу національних служб порятунку. 

Також 1 березня відзначають Всесвітній день котів. Він проголошений 

2004 р. Московським музеєм кішок за підтримки ООН. Кішки є 

одними з найпопулярніших домашніх вихованців. Це найбільш 

норовливі і горді тварини, які вимагають до себе поваги і 

підвищеної уваги. Як відзначають фелінологи, ці тварини 

стільки років живуть з людиною, що відчувають себе рівними 

йому. Тому з ними потрібно звертатися шанобливо, в жодному 

разі не наказувати їм, а пояснювати і заохочувати хорошу 

поведінку.  



 

  Ст. 7 

Вусаті і смугасті створіння особливо люблять чухання за вухами і під 

підборіддям, а щодо харчування дотримуються філософських поглядів: "Людина 

годує мене, значить, я - бог". 

Фізико-математичний факультет зустрів весну широкими та щирими обіймами. 1 

березня на факультеті було проведено «День обіймашок», а девізом дня стало 

«Даруй обійми щирі ближньому своєму!» 

Весна підняла настрій не лише студентам, а й викладачам. Студенти святково та 

по-весняному прикрасили приміщення факультету, що неабияк створювало весняну 

атмосферу. Студенти увесь день  ділились теплими та щирими обіймами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редколегія журналу 

 



 

 

  

Ст. 8 

Таланти гуртожитку – традиційне 

свято на фізико-математичному 

факультеті. 

Студентство — краща пора в житті багатьох людей. 

Спогади про життя в студентському гуртожитку, 

студентських друзів і вечірки гріють душу усе життя. 

Життя в студентському гуртожитку це та тема, яка ніколи 

не втратить популярності. Кажуть, що не можна по-

справжньому вважатися студентом не поживши в 

гуртожитку! 

Життя серед незнайомих людей багато чому вчить. Якщо 

до гуртожитку ви жили в тісному колі родичів, 

однокласників і друзів, то тут вам доведеться підтримувати 

стосунки практично з усіма. І це швидше плюс чим мінус, 

оскільки через короткий проміжок часу ви навчитеся 

прекрасно знаходити спільну мову з абсолютно 

незнайомими людьми. 

Навчання навчанням та треба і міру знати! В вільний час 

мешканцям нашого гуртожитку є чим зайнятися. 

Оселившись студент потрапляє до бурхливого виру 

студентських справ й змістовного дозвілля. Традиційно 

для першокурсників студентська рада гуртожитку готує 

вечір знайомств присвячений початку нового навчального 

року. На таких вечорах студенти мають змогу подивиться, 

чому навчились старші й обирати правильні для себе 

орієнтири й до того ж показати себе. 

З року в рік, на початку весни, мешканці гуртожитку 

готуються до свята «Таланти гуртожитку». Студенти 

ініціативно та завзято приймають участь в цьому святі, як 

кажуть, живота, сміху та радості. Доволі кумедні побутові 

ситуації студенти з гумором переносять на сцену. 

Ось і цього року, в останній день зими, радою 

студентського самоврядування фізико-математичного 

факультету проведено традиційний виховний захід - 

"Таланти гуртожитку", який проходив в кімнаті 

студентського самоврядування гуртожитку №2.  

На святі студентками 5 курсу Лозою Галиною та Цвігун 

Світланою було представлено майстер-клас по "Орігамі", 

що надзвичайно захопив усіх присутніх. Студенти 

долучились до даного дійства, спробувавши зробити 

● ● ● 

Права та ліва частини 

головного мозку за 

роботою  

 

● ● ● 

 

Цікаво знати  
Як виникло слово 

«математика»? 

 

Слово «математика» виникло 

в древній Греції в 5-му 

столітті до н.е. Древні греки 

знали чотири «матеми»: 

 

1) вчення про числа 

(арифметику); 

2) теорію музики (гармонію); 

3) вчення про фігури і виміри 

(геометрію); 

4) астрономію і астрологію. 
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власними руками найпростіші вироби. Всі присутні отримали велике задоволення від такого 

чарівного дійства, адже з звичайна бумага в руках дівчат перетворювалась на витвори мистецтва. 

Чудовою грою на гітарі потішили студенти Ковтанюк Максим та Луценко Артем.  Своїми 

романтичними співами зачарувала студентка І курсу Повічан Тетяна. 

З великим задоволенням глядачі дивились розважальні номери від команди КВК 1-го курсу.  

Студенти гарно провели час та з гарним настроєм повернулись до своїх кімнат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПРОШУЄМО І ВАС ДО БУРХЛИВОГО ВИРУ НАШОГО СТУДЕНТСЬКОГО ЖИТТЯ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Оголошення!!! 

Увага, Увага, Увага!!! 

Шановні слухачі Фізмат-FМ! 

Нагадуємо, що всі бажаючі 

можуть привітати своїх 

коханих, одногрупників або 

ж викладачів з будь якого 

приводу та без нього. 

Для цього вам потрібно 

завітати до нас в 

радіорубку, а саме 303 

аудиторію, щодня з 10:55 до 

11:15 та залишити свої 

привітання. 

Також можете надсилати 

свої музичні побажання до 

нашого плей-листа в нашій 

групі Вконтакті "Фізмат-

FM" 

________________________________________ 

Оголошується збір 

матеріалів до збірки поезій 

«Фіз-мат не тільки 

формули й закони». Ваші 

твори та творіння можете 

надсилати на нашу 

електронну адресу: 

visnyk.fmf@gmail.com    
За темою: Поезія і природа 

________________________________________ 

Сектор соціальної роботи 

РСС оголошує про благодійну 

акцію "Подаруй дитині 

свято" для дітей 

Ладижинського інтернату. 

Просимо речі, книги та 

іграшки приносити в 

аудиторію №307. 

 

Розширене засідання Ради студентського самоврядування 

фізико-математичного факультету. 
 

Відповідно до графіку відбулось розширене засідання Ради студентського 

самоврядування (РСС). На засіданні, окрім студентів, були присутні заст. 

декана з навчальної роботи Поліщук Т.В. та заст. декана з виховної роботи 

Жмуд О.В. 

 
 

На раді заслуховувались наступні питання: 

• Про підготовку та організацію виховних заходів для проведення 

«Декади фізико-математичного факультету». 

• Про план роботи наукового сектору на березень-квітень 2013н.р.  

• Про збір матеріалів для випуску наступного номеру журналу «Вісник 

ФІЗМАТУ». 

• Про збір матеріалів для випуску збірника поезії «ФІЗ.-МАТ. – не 

тільки формули й закони…» 

• Про підготовку до проведення благодійної акції «Подаруй дитині 

свято». 

Та головним питанням, що заслуховувалось на РСС було «Про шляхи 

посиленого впливу студентського самоврядування на організацію навчально-

виховного процесу на факультеті та зміцнення дисципліни студентів» . Про 

стан роботи з цього питання, доповідали всі сектори РСС. Головним 

завданням студентського самоврядування на факультеті є підвищення і 

вдосконалення якості навчання, виховної та наукової роботи, трудового 

виховання, організації та участі студентів в художній самодіяльності, 

організації дозвілля студентів, співробітництва з студентами інших вузів і 

молодіжними організаціями, формування у студентів навичок керівника-

організатора. 

Метою діяльності РСС є формування соціально активної, адекватної до 

реального життя людини, яка наділена глибокою відповідальністю, здатна до 

самовдосконалення та самореалізації. 

В роботі студентського самоврядування факультету задіяно понад 80 

студентів, діяльність яких охоплює різноманітні сфери роботи: заходи по 

підвищенню якості навчання, культури поведінки, по фізичному 

загартуванню, соціальному захисту, дотриманню навчальної дисципліни, 

покращенню побуту, відпочинку, дозвілля студентів.  

Ст. 10 
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Старости академічних груп, які є членами студради, постійно контролюють відвідування студентів на парах. 

Студентів, які систематично пропускають навчання з неповажних причин, заслуховують на засіданнях РСС, при 

цьому співпрацюючи з кураторами груп та батьками студентів. 

Також на факультеті діє система «Трудовий десант». Студентів, які систематично спізнюються на пари виховують 

за допомогою праці: це прибирання території та приміщень факультету, тим самим зміцнення трудової дисципліни 

студентів. Варто зазначити, що така робота є систематичною. 

На попередніх засіданнях РСС прийнято рішення про чергування по навчальному корпусі не тільки викладачів 

факультету, а й студентів, які контролюватимуть спізнення студентів на пари та звичайно контролюватимуть та 

підтримуватимуть дисципліну в приміщеннях навчального корпусу. 

На факультеті з початку навчального року ввійшло нововведення – організовано клуб «Шевство старших», який 

працює згідно складеного графіку. На факультеті створено мобільну групу кращих студентів на чолі із студентом 

четвертого курсу Резніченком Тарасом, які протягом навчального року надають консультації студентам першого та 

другого курсів з профільних дисциплін, особливо з питань дисципліни математичного аналізу, елементарної 

математики, загальної фізики.  

Провівши наслідки зимової екзаменаційної сесії, така робота посилюється із невстигаючими у навчанні студентами. 

Органи РСС постійно працюють над налагодженням та вдосконаленням такої роботи. 

Радою студентського самоврядування організовується робота наукового відділу, завдання якого залучати студентів 

до наукової роботи, проведення студентських конференцій, обміну досвіду із студентами інших навчальних 

закладів, що сприятиме покращення рівня знань студентів. 

Студентське самоврядування факультету проводить також роботу в гуртожитках. Члени самоврядування беруть 

участь в обговоренні статуту внутрішнього розпорядку, поселення, чергування, організовують вечори художньої 

самодіяльності, контролюють дотримання правил проживання в гуртожитку і санітарного стану, збереження 

меблів, побутового інвентарю, тощо… 

Студрадою факультету створено мобільні групи на чолі з старостами гуртожитку для перевірки умов проживання 

студентів, та організації їх дозвілля. 

В гуртожитках постійно проводяться конкурси «Краща кімната», «Таланти гуртожитку», вечори диспути «Що я 

зробив, що я зроблю і хочу зробити для покращення умов проживання у гуртожитку», організовано фотоконкурс: 

«Будні та свята гуртожитку». 

Органи РСС є активним організатором усіх навчально-виховних заходів, що проводяться на факультеті та інституті.  

 

 

Заст. декана з виховної роботи Жмуд О.В. 
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День рідної мови 

Міжнародний день рідної мови — день, який 

відзначають щороку 21 лютого, починаючи з 2000 

року. Про «підтримку мовного та культурного 

різноманіття та багатомовності» було оголошено 

на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, 

що проходила 26 жовтня — 17 листопада 1999 року 

в Парижі. 

Наше спілкування між собою зрозумілою нам мовою в переважній більшості випадків має для 

нас величезне значення. Мова та її наріччя стають не просто засобом комунікації, але й 

відкривають для нас дуже широкі можливості. Людина так звикає до рідної мови, що вона стає 

невід’ємною частиною її власної особистості. Так створена людина, що рідною зазвичай стає 

найбільш близька до неї та її душі мова. 

Колись ми всі говорили однією мовою. Розуміли один одного і нам не був потрібен хороший 

фахівець - перекладач. Згідно з Біблійними текстами (Буття, глава 11) поділ мов відбувся в 

регіоні, який був названий Вавилон. Не заглиблюючись у причини цього явища скажемо, що 

зараз на нашій планеті за оцінками фахівців всесвітньої організації ЮНЕСКО налічується 

близько 6-ти тисяч мов, причому половина з них перебуває під прямою загрозою зникнення. 

Добре це чи погано - не можна сказати напевно, проте абсолютно точно можна стверджувати, 

що окрема, самостійна мова - це своєрідний носій цілком певних традицій та культурної 

спадщини, що в свою чергу вказує на конкретну цінність, яку вона може представляти хоча б з 

точки зору історичної аналітики. 

 

У 1999-му році, за даними проекту DilovaMova.com, на 30-й сесії Генеральної конференції 

Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, було прийнято рішення 

заснувати Міжнародний день рідної мови. Датою щорічного свята вибрано 21-е лютого. Це 

всесвітнє свято було засноване з метою сприяння багатому культурному та мовному 

різноманіттю. Збереження багатомовності дає можливість зберегти не тільки унікальний погляд 

на нашу тисячолітню історію і культуру, але й виробити найбільш широкі підходи у сфері 

взаєморозуміння і людяності, які все ще продовжують зберігати в собі ряд проблем, вирішення 

Ну що б, здавалося, слова...  
Слова та голос — більш нічого. 
 А серце б'ється — ожива, 
Як їх почує! 

(Т.Г. Шевченко) 



  

 

Ст. 13 

яких видається складним завданням. 

Зроблені кроки по збереженню і поширенню рідних мов на практиці показали, що це активно 

служить зміцненню солідарності і терпимості, розширенню взаєморозуміння і діалогу, що 

особливо цінно для нас і нашої власної, сучасної культури і традицій. 

21 лютого вся українська спільнота святкувала День рідної мови. Весь  колектив фізико-

математичного факультету долучився до святкування. В цей день на студентській радіохвилі 

«ФІЗМАТ FM» звучали пісні про нашу солов’їну мову. Студрадою фізико-математичного 

факультету було організовано акцію «За що я люблю українську мову», де кожен охочий міг 

висловити свої почуття до рідної мови на стіні ФІЗМАТУ.  

 

Закінчилось святкування урочистим флешмобом, до якого з радістю долучилось студентство. В 

цей день на нашому факультеті панував патріотичний дух… 

  

Микола Лупиніс 



 

  

Ст. 14 

Має все студент встигати: і навчатись, і кохати… 

14 лютого увесь світ святкує День закоханих, коли кожен може наважитись 

відкрити своє серце такому ніжному і трепетному почуттю як кохання, подарувати 

валентинку (символ Дня Св. Валентина), квіти, іграшку чи зізнання у своїх щирих 

почуттях. Саме цей день окриляє та дарує надію на взаємне і вічне кохання. 

Не оминуло святкування Дня Святого Валентина і на фізико-математичному 

факультеті. На факультеті діяла «Скринька Валентина», куди студенти відправляли 

свої валентинки. 

 
Також на факультеті студентською радою було організовано акцію «Зізнання у 

коханні на стіні ФІЗМАТУ», де кожен охочий міг написати теплі та ніжні слова 

кохання. 

Під час святкового концерту обирали найкращих Валентину та Валентина, які 

гордо нестимуть даний титул цілий рік. Бурхливими оплесками на сцену були 

запрошені учасники свята. Першочерговим завданням було об’єднання чудових 

юнаків та дівчат у пари. 

У ході свята наші пари 

брали участь у різноманітних, 

цікавих та незвичних 

конкурсах. Одним із конкурсів 

було відтворення закоханої 

пари з історії. Дане завдання 

було дуже захоплюючим та 

цікавим, до того ж усім 

сподобалось саме його 

відтворення. Між виконанням 

конкурсів студенти факультету  
 



надсилали свої привітання закоханим.  

День Святого Валентина - дуже ніжне та добре свято, день в який люди 

відкрито говорять про найбільш прекрасне в світі почуття – про любов. Усі були в 

захваті та мали чудовий настрій при закінченні святкування Дня закоханих на 

факультеті.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яна Шутко 
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Ст. 16 

День захисника Вітчизни. 

День Захисника Вітчизни - це свято чоловічої досконалості та мужності, що  надає 

чоловікам невичерпної наснаги, надихає, незалежно від віку, на благородні вчинки, 

осяяні високим злетом душі заради кохання, життя, мирного неба. 

 У цей урочистий день усі 

жінки нашого факультету від  

усього серця вітали 

представників сильної 

половини на 

загальноінституцькому святі. 

Витонченим  подарунком від 

усіх жінок фізико-

математичного факультету 

став - святковий концерт .  

Найпершим подарунком була 

музична композиція «Не 

отрекаются любя…»  у виконанні  

Гайдук Валентини Василівни, лаборанта кафедри вищої математики .  

Під час виконання пісні, усі чоловіки були зачаровані її чудовим мелодійним співом.  

 Несподіваним подарунком для всіх став індійський танець у виконанні студентки  3 

курсу фізико-математичного факультету  Олейнікової Алли. ЇЇ витончені рухи тіла 

перехопили подих наших чоловіків, усі були в захваті від її танцю.  

Учасниками концертної програми став гурт «Оріон», який привітав усіх своїми 

музичними композиціями «Трава у дома» та «Беспечний ангел». За такий щедрий 

подарунок глядачі дякували гучними оплесками. Публіка була переповнена 

бурхливими емоціями.  

До уваги глядачам також була запропонована гумористична мініатюра  «Міністерська 

перевірка. Бойова готовність»  у виконанні  студентів 5 курсу фізико-математичного 

факультету .  

На завершення свята прозвучав останній музичний подарунок «На щастя, на долю» у 

виконанні Гайдук Валентини Василівни та Зелінського Ігоря.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Левківська Ольга 
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Ст. 18 

На фізико-математичному факультеті відбулось читання «Антон 
Макаренко: педагогічна спадщина та освітня діяльність» присвячені 

125-річниці з дня народження педагога 

Наші діти – це наша старість. 
(Антон Макаренко) 

 
Сьогодні ми відзначаємо 125 річницю з дня народження Антона Макаренка, великого педагога, 

письменника, автора «Педагогічної поеми»  та особі яка є і буде прикладом для всієї педагогічної 

спільноти. 

Таку назву мала книжкова виставка на фізико-

математичному факультеті, присвячена 125-й річниці 

від дня народження видатного педагога, прозаїка А. С. 

Макаренка 

Сьогодні студенти фізико-математичного 

факультету вшановуючи пам’ять великого 

педагога підготували стінгазети, відкривши тим 

самим літературний вечір.  

На  студентській радіохвилі «ФІЗМАТ-FM»  

прозвучала радіопередача «Антон Семенович 

Макаренко-педагог з великої літери». 

Прізвище Макаренко знає кожен студент-педагог усіх країн колишнього радянського союзу. 

Антон Семенович народився в Україні, проте став відомим в усьому СРСР завдяки книзі «Педагогічна 

поема» та ідеальній школі – «Школі радості». Зараз його наслідують багато педагогів, з метою 

подарувати дітям щастя та знання. Він був людиною, яка по справжньому любила дітей. 

Довідка: 

 народився 13 березня 1888 року в місті Білопілля Харківської 

губернії  (нині районний центр Сумської області). Помер 1 квітня 1939 року в місті Голіцино (Росія) 

український та радянський педагог і письменник. Один із засновників радянської системи дитячо-

підліткового виховання. 

ЗЗддііййсснниивв  уу  ппееддааггооггііччнніійй  ппррааккттиицціі  ддоосслліідд,,  яяккиийй  ннее  ммааєє  ппррииккллааддіівв,,  ммаассооввооггоо  ппееррееввииххоовваанннняя  ддііттеейй--

ппррааввооппоорруушшннииккіівв  вв  ттррууддооввіійй  ккооллооннііїї  іімм..ММ..ГГооррььккооггоо  ((11992200  --  11992288  ппіідд  ППооллттааввооюю  зз  11992266  вв  ККуурряяжжіі  

ппооббллииззуу  ХХааррккоовваа))  іі  ддииттяяччіі  ккооммуунніі  іімм..  ФФ..ЕЕ..  ДДззеерржжииннссььккооггоо  ((11992277--3355,,  вв  ппееррееддммііссттіі  ХХааррккоовваа))..  РРооззррообблляявв  

ттееооррііюю  іі  ммееттооддииккуу  ввииххоовваанннняя  вв  ккооллееккттииввіі,,  ттееооррііюю  ссііммееййннооггоо  ввииххоовваанннняя..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ММииккооллаа  ЛЛууппиинніісс  



 

 

Ст. 19 

А чи знаєте Ви, що Молекулу ДНК можна використовувати як "флешку" ? 
 

ССууччаасснніі  ннооссііїї  ццииффррооввооїї  ііннффооррммааццііїї  ––  ччии  ттоо  ммааггннііттнніі  ааббоо  ооппттииччнніі  ддииссккии,,  ффллеешш--ккааррттии  
іі  ттаакк  ддаалліі  ––  ддааллееккіі  ввіідд  ддооссккооннааллооссттіі..  ННаа  ззммііннуу  їїмм  ннееззааббаарроомм  ммоожжууттьь    ппррииййттии  

ммооллееккууллии  ДДННКК..  

Прогрес - це дивовижна річ. Те, що ще вчора 

здавалося нам супер-девайсом, сьогодні є застарілим і 

нецікавим, а завтра буде лежати на звалищі.  

Протягом своєї історії людство використовувало 

чимало різних фізичних носіїв інформації – від 

каменю, глини, кістки, деревини, папірусу і пергаменту 

до паперу, пластмас, магнітних та напівпровідникових 

матеріалів.  

Однак є і мінуси, якщо мова йде про об’ємність носіїв інформації або швидкості її реєстрації, то зрозуміло, що 

ніякі шумерські писарі зі своїми глиняними табличками не змогли б змагатися з сучасними жорсткими дисками і 

флеш-картами. Але що стосується довговічності – вони програють минулим писемним творінням. 

Носії цифрової інформації, апаратні засоби виходять з ладу або старіють – і морально, і фізично, – достатньо 

швидко. Скажімо, пам’ятники Угаритської писемності, що датуються 2 тисячоліттям до нашої ери і виявлені в 1929 

році при розкопках пагорба Рас-Шамра на території сьогоднішньої Сирії, прекрасно збереглися, а головне – вчені 

змогли їх прочитати і розшифрувати. 

Але незважаючи на це все існує давніший  і очевидно більш надійний та довговічний носій інформації - 

нуклеїнові кислоти. Буквально кілька днів тому інформаційним бюро Гарварду були оприлюднені дані про успіх 

експерименту із записом інформації на ДНК.  

Біоінженери з Гарвардського університету навчилися записувати і зчитувати інформацію з молекул ДНК, 

схоже до флешки. Вченим вдалося записати на ДНК електронну книгу обсягом 5,27 мегабайт, що включає 11 

картинок, 53426 слів і навіть невелику комп’ютерну програму.  

У молекулах ДНК інформація записується з допомогою бінарного коду, що складається з гуаніну, цитозину, 

аденіну і тиміну.  

Гарвардські біоінженери спочатку перевели всю інформацію, що підлягає запису в звичайний бінарний код, 

що складається з 0 і 1. Потім перевели код в трійчастий - 0, 1 і 2, щоб уникнути помилок при декодуванні. Далі ці 

дані були записані послідовностями азотистих основ ДНК або так званими «молекулярними літерами» - А, G, C і Т. 

Так, наприклад, перше слово шекспірівського рядка «Thou art more lovely and more temperate» перетворилося на 

«TAGATGTGTACAGACTACGC». 

 (ДНК сінтезоване, так що можете не хвилюватися .  

Фахівці впевнені, що в майбутньому на зміну жорстким дискам та флешкам прийдуть молекули ДНК, які 

попри свої мікроскопічні розміри здатні вміщувати величезний обсяг даних. 

За словами вчених, ціна такого способу зберігання інформації впаде до допустимих на ринку цін в найближчі 

15-20 років. Єдиною проблемою є швидкість передачі даних - на запис 658 кілобайт було витрачено кілька днів. 

Однак, враховуючи геометричну прогресію розвитку сучасних комп'ютерів і потенціал самого проекту  це завдання 

вирішиться досить швидко. 

Але потрібно також відзначити, що це була не перша 

спроба записати дані на молекули ДНК. До прикладу, в 2010 

році Крег Вентер зі своїми колегами вперше вивів штучну 

клітину і залишив на ній зашифровану інформацію про своє 

ім'я, особисту веб-сторінку, а також записав кілька цитат. 

Дослідники з Канади, США, Європи намагаються записувати 

на ДНК не тільки текстову інформацію, але також дані інших 

типів, як наприклад, торгові марки. Інші вчені записують за 

допомогою бактерій популярну музику. Тож цілком імовірно, 

що скоро ми взагалі забудемо про такі традиційні засоби 

зберігання даних, як диск або флешка. 
 

Глухінчук Павло 



 

  

Швидко та зручно 20 комбінацій для юного хакера,  

які працюють в будь якому браузері. 

1. Ctrl + Tab - Перемикання на наступну вкладку, тобто на одну вправо. 

2. Ctrl + Shift + Tab - Перемикання на попередню вкладку, тобто на одну вліво. 

3. Ctrl + W, Ctrl + F4 - Закрити поточну вкладку. 

4. Ctrl + Shift + T - Відкрити повторно останню закриту вкладку. 

5. Ctrl + T - Відкрити нову вкладку. 

6. Ctrl + N - Відкрити нове вікно браузера. 

7. F5 - Оновити. 

8. Ctrl + F5 - Оновити з ігноруванням кеша, тобто завантажити сторінку по новому. 

9. Ctrl + «+», «-» Ctrl + Колесо мишки вгору або вниз – Збільшити або зменшити 

масштаб. 

10. Ctrl +0 - Повернути вихідний масштаб. 

11. F11 - Повноекранний режим. 

12. Ctrl + L, Alt + D, F6 - Виділити текст в адресному рядку. 

13. Alt + Enter - Відкриє набраний адресу в новій вкладці. 

14. Ctrl + F, F3 - Відкрити інструмент пошуку по поточній сторінці. 

15. Ctrl + H - Відкрити перегляд історії. 

16. Ctrl + J - Відкрити завантаження. 

17. Ctrl + D - Зберегти закладку на поточний сайт 

18. Ctrl + Shift + Del - Відкрити інструмент очищення історії, кеша, завантажень і т.д. 

19. Ctrl + P - Друк поточної сторінки. 

20. Ctrl + S - Зберегти сторінку на жорсткий диск. 

Глухінчук Павло 
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