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Здоров’я міцного 

на довгі роки 

Бажаємо Вам ми 

усі залюбки. 

Хай доля дарує 

щастя довіку, 

Достатку і миру 

у домі без ліку. 

Калиною радість 

в душі хай квітує, 

Сопілка любові 

серце хвилює, 

Назавжди 

відійдуть печалі 

й тривоги, 

А роси ранкові 

безмежно і щиро 

Щоденно 

дарують наснагу і 

силу. 

 

Ст. 2 

 



 

 

 

  

Ст. 3 



 

 

 

Відкриття декади фізико-математичного 

факультету 
 

В Уманському державному 

педагогічному університеті 

ім. П. Тичини студенти 

фізико-математичного 

факультету щорічно 

святкують декаду свого 

факультету. Під стінами 

рідного корпусу студенти 

організували незвичний 

флеш-моб «Фіз.-мат – це 

клас, а наш фіз.-мат це 

вищий клас».  

Під час великої перерви 

студенти першокурсники 

виконували під музику різну 

координацію рухів з 

кульками в руках. Викладачі 

були здивовані таким 

подарунком. Вони з захватом 

дивилися, як танцюють наші хлопці та 

дівчата. Під час проведення флеш-моба у 

виконанні студентів прозвучав гімн фізико-

математичного факультету. Приєднатися 

до них могли усі бажючі, щоб разом 

символічно створити літери ФМФ (фіз.-

мат).  Потім кульки відпустили в 

небо, але на цьому креатив студентів 

не закінчується, адже вони вже 

готують незвичні листівки з 

привітаннями та беруть участь у 

конкурсах та вікторинах. 

 

 

 

Ст. 4 



 
 

 

 

  

Ст. 5 

Здорова їжа - здорова людина 

Саме під таким девізом пройшов кулінарний 

ярмарок організований Радою студентського 

самоврядування на фізико-математичному 

факультеті. 

Оскільки студент, надзвичайно зайнята людина, 

то поняття правильне та здорове харчування в 

деякій мірі для нього не прийнятне. І це 

продовжується століттями. А от після студентських 

років, а то й під час них розпочинаються проблеми 

зі здоров’ям,«оскільки чай на сніданок», «Мівіна на 

обід» або «Чебурек на перерві», «Смажена картопля 

на вечерю», як говорять в народі «вилазять боком», 

а в нашому випадку гастритами, язвами та іншими 

неприємними та страшними речами. Батьки 

першокурсників б’ють на сполох, оскільки діти 

вирвавшись із-під батьківського крила забувають 

інколи про їх настанови. Тому студентський актив 

фізико-математичного факультету вирішив 

влаштувати кулінарний конкурс-ярмарок під 

девізом «Здорова їжа - здорова людина»: хто 

приготує смачну та корисну їжу. В журі був весь 

студентський та викладацький колектив фізико-

математичного факультету. 

На столах з’явилась і квашена капусточка, і печена картопля, вінегрет по-домашньому, узвар, яблучка 

запечені із медом, навіть березовий сік та багато інших смачних страв. Все було надзвичайно смачно. 

Дякуємо всім учасникам кулінарного ярмарку за частування.  

А переможцем нашого конкурсу стали кулінари ІІІ курсу, страви яких найбільш підходили до 

правильного харчування. 

Ми сподіваємось, що підняте 

нами питання «Здорове та 

правильне харчування» все ж таки 

вспливе не в одній студентській 

думці. 

 



 

  
Ст. 6 

Шаховий турнір на фізико-математичному факультеті 
Сьогодні у всьому світі спостерігається тенденція створення нових методик, направлених на 

інтелектуальний розвиток. З цією метою у навчальний процес дошкільних, шкільних і вищих навчальних 

закладів у багатьох країнах вводять вивчення шахової гри, як самостійного курсу, так і в поєднанні з 

іншими загальноосвітніми предметами, наприклад, з математикою. 

Між математикою і шахами існує давній зв'язок. У 

багатьох математичних дослідженнях шахівниця, фігури, 

траєкторії їх переміщення, самі правила шахової гри 

допомагають досліджувати вельми складні математичні 

завдання і характеристики деяких суто математичних 

понять. До шахів постійно зверталися такі видатні 

математики, як Л. Ейлер, Н. Вінер, К. Шеннон і багато 

інших. 

Тому організація шахових турнірів уже стало доброю 

традицією  на фізико-математичному факультеті, 

оскільки любителів гри у шахи на факультеті є чимало. 

Шахи як улюблене заняття або розвагу у вільний час – сприймають не багато моїх ровесників, перед 

усім тому, що треба багато й інтенсивно думати, а така перспектива деяких лякає. Однак є й справжні 

поціновувачі процесу «інтенсивного думання», себто гри у шахи – для них це найліпше задоволення – 

хобі! – розповідає Кузьмінський Андрій, студент ІІІ курсу, один із тренерів шахового клубу «Гамбіт» на 

фізико-математичному факультеті. 

Шахи — старовинна індійська настільна розважальна 

гра, що має давню історію. Як одна з 

найрозповсюдженіших спортивних ігор інформатики та 

ІКТ, сучасності, гра поєднує в собі елементи мистецтва 

(уяви), науки (логічно-точний розрахунок) і спорту, - 

продовжує інтерв’ю Петренко Анатолій, інженер-

програміст кафедри який є керівником шахового клубу 

Гамбіт,- Шахи мають виховне значення: сприяють 

розвитку концентрації уваги та розвитку логічного 

мислення, вміння долати труднощі, планування власних 

дій. 

В рамках декади на фізико-математичному факультеті відбувся шаховий турнір організований 

шаховим клубом «Гамбіт». 

В турнірі взяли участь студенти фізико-математичного факультету І-V курсів, студент економічного 

факультету та інженер-програміст кафедри інформатики та ІКТ. Протистояння учасників були запеклі, 

кожен боровся за першість, адже кожен жадає перемоги. Але першість між собою розділили студенти ІІІ і 

V курсів Кузьмінський Андрій та Любецький Микола, друге місце зайняв інженер-програміст Петренко 

Анатолій і третє місце зайняв студент ІІ курсу Рибочка Денис. Інших учасників запрошуємо в шаховий 

клуб «Гамбіт», покращуйте свої знання та навички. Бажаємо всім успіхів та перемог!!! 



  

Ст. 7 

Гра «Що? Де? Коли?» 
Це тематична гра на фізико-математичному факультеті, під час проведення тижня математики та 

декади факультету. Студенти дуже полюбляють дану гру, адже вони змагаються зі своїми 

наставниками, викладачами. Для них це надзвичайно захопливо та є можливість проявити гострий 

розум та нестандартне мислення, адже запитання тут досить незвичайні. Тут знадобиться і 

кмітливість, і багаж знань з фахових дисциплін. 

В цьому році проти команди знавців, збірної команди 

кращих студентів І-V курсів, грала збірна команда викладачів: 

декан фізико-математичного факультету, доц. Хазін Г.А., 

викладач кафедри фізики, астрономії та методики їх 

викладання, доц. Терещук С.І., викладачі кафедри вищої 

математики доц. Годованюк Т.Л., Рудницький С.О., ст. 

викладач Благодир Ф.К., зав. кафедри інформатики та ІКТ 

Ткачук Г.В., викладач кафедри інформатики та ІКТ Жмуд О.В. 

Гра була напруженою та непередбачуваною. Спочатку вигравала 

команда знавців з рахунком 3:0. Команда викладачів думала, що і в 

цьому році їх мабуть чекає поразка, але ситуація змінилась в другому 

раунді. 

Хочеться відмітити що підтримка для команди знавців була відміною 

– це була вся аудиторія глядачів і навіть наш бібліотекар із читального 

залу щиро вболівала за студентів. 

Але гра закінчилась з рахунком 7:6 на користь викладачів. Із заключним словом до студентів 

виступив декан факультету, подякувавши знавцям за гідну і цікаву гру.  

Міні-футбол між студентами та викладачами присвячений декаді фізико-математичного 

факультету 

Нещодавно на спортмайданчику нашого університету 

відбувся товариський матч з міні-футболу між командами 

студентів та викладачів, присвячений Декаді фізико-

математичного факультету. 

Честь студентів вийшли захищати збірні команди студентів 

І-ІІІ курсів фізико-математичного факультету - любителі гри у 

футбол. А їхніми суперниками були викладачі фізико-

математичного факультету: доцент кафедри інформатики та 

ІКТ Стеценко Володимир Петрович, заступник декана з 

виховної роботи Жмуд Оксана Василівна, викладач кафедри інформатики та ІКТ Собко Олексій 

Іванович, викладач кафедри вищої математики Рудницький Сергій Олександрович та лаборанти 

кафедри інформатики та ІКТ Петренко Анатолій та Потилко  

Андрій. 

 Зустріч закінчилась з рахунком 2:1 на користь викладачів. 

Такі спортивні змагання роблять студентське життя більш 

насиченим цікавими подіями і незабутніми яскравими враженнями, а 

викладачам факультету надаються широкі можливості постійно бути в 

русі, зміцнюючи своє здоров’я й продовжуючи молодість. 

 

 



 

  
Ст. 8 

Думка з народу 
Як часто ми чуємо від наших знайомих, що студентські роки – найкращі роки нашого життя? 

Але, давайте замислимося чи це так? Я вирішила провести опитування серед своїх однокурсників, і 

вияснити яке в них враження від фізмату?  

Для початку я запитала Антонюк Галину. 

Галя – для нас все. Вона в нас і організатор і серце культмасового сектора і душа нашої компанії 

і на мої запитання вона з радістю відповіла:    

- О так! Фізмат – це супер.  Коли я тільки робила вибір факультету, всі мої вчителі з школи  і 

знайомі радили фізмат. Серед студентів УДПУ особливе, елітне, місце посідають студенти фізмату. 

Це надзвичайно приємно коли до тебе відносяться з пошаною в колі твоїх знайомих і друзів. Думаю, 

що таку повагу факультет отримав саме за його викладацький склад і дружній, навіть рідний 

колектив. 

З думкою Галі я повністю згодна. 

А що ж скаже один із наших завзятих спортсменів Рибочка Денис?  

 -Навчання на фізматі не тільки пізнавально, а це ще й весело! Окрім навчання в нас на високому 

рівні розвинено культурні заходи. Викладачі чудово йдуть на зустріч студентам і навіть 

влаштовують змагання різного характеру: змагання з футболу, шахів, та гра «Що? Де? Коли?». 

Проведення різних заходів згуртувало не тільки студентів між собою, а й студентів і викладачів. Я 

знайшов нових друзів та знайомих. А які дівчата тут гарні!  

В твердженні Денис гарно підмітив, що всі на фізматі згуртовані і дружні … 

Цікава ще думка Гоменюка Ігоря. Він разом із Когут Любою і Алєксєєвою Любою живуть в 

дев`ятиповерховому гуртожитку. 

- Фізмат мені дуже подобається. Я аж ністільки не жалкую, що сюди поступив. Гуртожитки у 

нас у дуже доброму стані – зручні, комфортні кімнати та доброзичливі сусіди, які завжди 

допоможуть тобі у будь-якій твоїй проблемі. Дівчата ж доповнили: 

 - Секція №25 в нас дружня. Живуть тільки фізматівці – допомагають в навчанні меншим і 

разом обговорюємо наступні виховні заходи. Навіть інколи разом проводимо вільний час: гуляємо в 

Софіївці чи відвідуємо КВК. 

Сама ж я не проживаю в гуртожитку, але часто відвідую його. Так особлива атмосфера: день і 

ніч не відчувається. Всі завжди чимось зайняті. Але таке завжди у всіх гуртожитках. Приємно те, що 

студенти займаються разом, допомагають одне одному в «акліматизації», навчанні та й з 

ознайомленням з містом, адже саме з початку навчання саме складніше пристосуватися до чогось 

нового. Студенти старших курсів, які допомагають, стають знайомими та гарними друзями.  

Друзі це добре, а студентські друзі залишаються на все життя. 

Звичайно вчитися на фізматі не легко: формули, закони, експерименти, теорії, але вчитися на 

нашому фізматі – це весело й цікаво, адже за майже 2 роки фізмат став для нас другою домівкою і 

великою сім’єю. Рівноправно: наскільки це важко, настільки ж це і цікаво.  Викладачі, лаборанти з 

радістю вислуховують всі наші побажання та йдуть на зустріч. Проведення лабораторних і 

практичних робіт це одне з переваг чому навчання на фізматі є неординарним складним і страшним 

для студентів інших факультетів, але для нас, фізматівців -  це можливість проявити свої здібності та 

займатися улюбленою справою. 

Перспектив розвитку факультету є багато і ми з радістю будемо робити все для того, щоб Наш 

ФІЗМАТ – був СУПЕР КЛАС! 

 

 



Ст. 9 

Вчитель ХХІ століття, яким він має бути 

Ми з вами живемо в епоху постіндустріального суспільства, в час інформації та інформаційних 

технологій. На початку другого тисячоліття система людських цінностей нестримно перебудовується, 

надмірна кількість інформації надає нам можливості сконцентруватися на важливих моментах нашого 

життя. А ми все більше заплутуємось в тенетах глобальної павутини. 

Вчитель, це слово здавна вселяло повагу в серця людей. Та час летить нестримно і все змінюється. 

Прогрес не стоїть на місці, а ми розвиваємось по спіралі, з кожним кроком піднімаємось все вище і 

роблячи щоразу ширше коло. І ця спіраль з кожним новим кроком стає все більш схожою на вир часу, 

у воронку якого нас всіх шаленими темпами затягує, і з якого в нас немає шансів вибратись. 

Ми з вами спостерігаємо шалений темп розвитку інформаційних технологій, тож давайте спробуємо 

заглянути в майбутнє на років 20-30 вперед. 

2040 рік від народження Ісуса Христа, але релігії як і світ змінений до невпізнання. Запаси нафти і 

газу закінчились, екологічний стан планети змушує бажати кращого, увесь світ перейшов на 

використання електричних двигунів і елементів живлення. Територіальний розподіл змінився 

неймовірним чином і нова владна верхівка, ввівши податок на використання чистої води, вводить 

новий — на чисте повітря. 

 А ми повертаємося до нашого вчителя. Здійснивши кілька спроб, ми все ж таки знаходимо школу в 

одному з бідних районів мегаполіса. Нам вдається ввійти під час уроку в один з класів, учні 

бешкетують, по класній кімнаті літають стільці, а куди ж дивиться вчитель, і ми, спіймавши одного з 

учнів, запитуємо в нього: “А де вчитель?”, - на що він нам відповідає: “З якого корпуса ти впав, ти що 

не бачиш ту пластикову бляшанку? Т-343, модель десятирічної давності!” 

Діти з багатих сімей мають персональних вчителів, що присвячують їм себе повністю, проте їм не 

важко це робити, адже це прописано в їх програмному коді. Нові ТР-600 розроблений спеціально для 

дітей багатих батьків, вміють вести бесіду з учнями, викладати навчальний матеріал з усіх навчальних 

дисциплін 50-ма мовами, з поміж яких є навіть латина та іврит, грати з дітьми та бути їх тіло-

охоронцями. Зошити і ручки, як і друковані підручники з комп'ютерами, що мають клавіатури, мишки, 

колонки і монітори, вже давно посіли почесне місце в археологічних музеях поряд із рештками 

динозаврів. А всьому виною стало винайдення нейронного інтерфейсу, а швидкість опрацювання 

“комп'ютером” деяких давно вже наблизилось до швидкості роботи людського мозку. Тому при 

навчанні учень під'єднується до ЕОН за допомогою нейронного інтерфейсу і попадає в клас; де його 

персональний вчитель ТР-600 набуває вигляду реальної людини, і учень разом із іншими учнями так 

же під'єднаними, навчається в одному класі, який може бути схожим на будь-що, наприклад на 

сонячну галявину в сосновому лісі. А після сеансу, тобто “уроку”, програма вчителя обновлюється на 

портативній платформі і учень повертається до реального світу.  

Отже, час і прогрес не стоять на місці, штучний інтелект розвивається, а професія вчителя поступово 

гасне, моральні цінності вкриваються товстим шаром пилу. В недалекому майбутньому вчитель зі 

штучним інтелектом замінить вчителя-людину, адже виготовити партію таких вчителів на багато 

легше ніж вчити людину, і вони не потребують заробітної плати, а лише відповідного догляду. Та 

нажаль вчитель-робот не зможе передати учням ту систему цінностей і той об'єм знань, що може 

людина-педагог. 

А нам з вами залишається вчитись, старатись, щоб стати хорошими вчителями і закласти в 

підростаючому поколінні одвічні загальнолюдські цінності, адже саме вони будуть будувати світ, де 

нам з вами може не вистачити місця, якщо нам не вдасться прищепити нашим учням вічне, те, чому 

учить мати своє дитя. 

Тому нам необхідно боротися за наше майбутнє і майбутнє наших дітей. Стараймось, прикладаймо 

всі наші зусилля і ми змінимо хід історії, дамо людству ще один шанс! 

 

  



Сірникова математика 
 
 
 

 
 

 
 

 

Уважно подивись на малюнок. Числа та математичні знаки на ньому 

складаються з сірників. На малюнку рівність не збережена. Та варто 

пересунути лише один сірник, щоб рівність стала правильною. 

 

  

Ст. 10 

 

Друже! Впевнений, що мама 

колись неодмінно вчила Тебе: 

«Ніколи не грайся з сірниками!» 

Проте гра, яку я хочу Тобі 

запропонувати, цілком безпечна і 

навіть корисна. Вона обов’язково 

навчить Тебе знаходити 

нестандартні рішення непростих 

завдань 



 

  

Ст. 11 

Загадковий номер 
 

Хочеш навчитися визначати номер телефону своїх друзів, не 

зазираючи в записник? Це дуже просто! Потрібно лише зробити 

кілька простих математичних дій! Сьогодні я розкажу Тобі 

таємницю цих загадкових чисел. 

 

 
 

Для математичного фокусу Тобі, а точніше Твоєму другові, знадобиться 

калькулятор — без нього не вийде. 

1. Попроси друга ввести в калькулятор перші три цифри його телефону, 

не називаючи їх уголос. 

Але код мобільного оператора пропускаємо (приміром, 098 чи 095). 

2. Тепер нехай він помножить ці цифри на 80. 

3. Потім потрібно додати до результату 1. 

4. Далі — помножити число, яке вийде, на 250. 

5. До результату треба додати 4 останні цифри номеру 

друга. Знову ж таки, їх він не повинен Тобі говорити. 

6. І… ну добре, нехай він додасть ці чотири цифри ще раз. 

7. Попроси відняти від результату 250. 

8. А тепер нехай друг розділить число на 2. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

           Математичні цікавинки 
Чи знаєте ви, що Л. М. Толстой, автор роману 

«Війна і мир», писав підручники для початкової 

школи і, зокрема, підручник арифметики? 

Чи знаєте ви, що одна з мов програмування 

 називається Ада на честь Ади Лавлейс, однієї з перших програмісток, яка 

працювала з математичними машинами і була дочкою відомого 

англійського поета Джорджа Байрона? 

Чи знаєте ви, що квітку гортензію назвали на честь Гортензії Лепот, 

відомої обчислювальниці, що складала математичні таблиці? Вона 

привезла цю квітку з Індії. 

Чи знаєте ви, що англійський математик Дж. Сильвестр написав 

сонет «Небесна муза», який він присвятив першій російській жінці-

математику Софії Василівні Ковалевській? 

Чи знаєте ви, що всі сучасні підручники з геометрії укладено на основі 

відомих «Начал» Евкліда, які написані в IV ст. до н. є.? 

Чи знаєте ви, що О. С. Пушкін написав такі рядки: «Натхнення потрібне 

в геометрії, як і в поезії»? 

Чи знаєте ви, що великий Евклід сказав царю Птолемею: «В геометрії 

немає царської дороги»? 

Чи знаєте ви, що великий російський поет М. Ю. Лермонтов 

цікавився математикою і міг до пізньої ночі розв’язувати яку-

небудь математичну задачу? 

Чи знаєте ви, що радянський розвідник майор Віхрь (з відомого фільму) 

існував насправді і після війни працював учителем математики в одному 

невеличкому українському містечку? 

Чи знаєте ви, що Піфагор був переможцем з кулачного бою на 58-х 

Олімпійських іграх, які проходили в 548 році до н. е., а потім перемагав ще на 

декількох Олімпіадах? 

Чи знаєте ви, що знаменитий Фалес був спортивним уболівальником і 

помер на трибуні олімпійського стадіону під час бою Піфагора? 

Чи знаєте ви, що в 1940 році було надруковано книгу, в якій є 

370 різних способів доведення теореми Піфагора, а серед 

них є доведення, яке запропонував президент США Гарфілд? 

Ст. 12 



 

Тут у вигляді математичних формул та об'єктів зашифровані назви 

дванадцяти фільмів. Можете дізнатися їх. 

 

  

Ст. 13 



 

  

 

 

Студенська їжа(або меню) 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 14 

Бутерброд Пікантний: 

Склад: 

Хліб, майонез. 

Поради по 

приготуванню і 

вживанню: 

Легкий у готуванні, 

ситний. Відмінно 

підходить під спиртні 

напої, під біле вино, до 

горілки по 3 грн 50 коп. 
 

Чай студентський: 
Склад: 

Окріп, чай по смаку. 

Поради по приготуванню і вживанню: 

Насипати в чашку чай, залити окропом. 

Пити крізь зуби (щоб заварка в рот не 

лізла) притримуючи великим пальцем 

ложку (щоб не вкрали), Із прищуленим 

оком (щоб ложка не заважала) 

Відмінно тонізує ранком. Також допомагає 

при знайомстві із сусідками по 

гуртожитку. 

 

Картопля шалена: 

Склад: 

Картопля, пательня. 

Поради по приготуванню і вживанню: 

Вийти на кухню, дочекатися, поки ті, що готують, підуть, забрати пательню. Їсти швидко, із 

задоволенням, вимовляючи слова "Молодець [ім'я того хто приготовив], смачну картоплю готує". 

Сковорідку вимити й підкинути на кухню. 

 

Млинці "Радість": 

Склад: 

Сигарета, заготовлений набір 

компліментів. 

Поради по приготуванню і вживанню: 

Вийти на кухню, закурити, дочекатися 

поки яка-небудь дівчина почне 

готовити млинці, вивалити на неї 

набір компліментів, напроситися на 

млинці. 

Споживаючи млинці постійно 

нахвалювати, тоді є шанс 

покуштувати це блюдо наступного 

разу вже без сигарети й компліментів. 

 

Чудо-страва: 

Склад: 

Пательня, майонез і ще що-небудь. 

Поради по приготуванню і вживанню: 

Взяти пательню, вивалити на неї все, що є в 

холодильнику. Залити майонезом. Гасити 

на повільному вогні не відходячи (щоб не 

«позичили»). 

Можна й без майонезу. 

Завдяки своїм живильним властивостям, 

служить для підтримки сил. 

Підходить і до святкових студентських 

столів під горілку за 3,50 грн. 

 



 
. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 15 

Курочка по-домашньому: 

Склад: 

Курочка півроку назад привезена з дому. 

Поради по приготуванню і вживанню: 

Дістати курочку з холодильника. Понюхати. Викинути. 

Напроситися до сусідів на млинці. 

 

Настойка студентська 

лимонна: 

Склад: 

Горілка за 3,50, шкірка 

одного лимона. 

Поради по приготуванню і 

вживанню: 

Засунути шкірку в пляшку, 

відпиваючи зайве. 

Закусити. 

Випити просто так. 

 

Салат крабовий: 

Склад: 

Крабові палички, кукурудза, яйце, цибуля, зелень, майонез. 

Поради по приготуванню і вживанню: 

Приїхати в гуртожиток. Замкнутися в кімнаті. Дістати салат із сумки. 

Жерти ложкою. Швидко. Голосно цямкати. 

 

Бутерброд із сиром: 

Склад: 

Маргарин, хліб. 

Поради по приготуванню і вживанню: 

Нарізати хліб. Відкрити холодильник. 

Згадати того, хто потягнув сир. 

Знайти у сусідів маргарин. 

Зжерти його з хлібом, зловтішно посміхаючись. 

 

Бутерброд "День і Ніч": 

Cклад: 

Скибочка білого і чорного хліба. 

Поради по приготуванню і вживанню: 

Береться скибочка білого хліба, на нього 

кладе скибочка чорного хліба. 

Можна вживати із чаєм студентським. 

 

Яйця з курятиною: 

Склад: 

Сигарета. 

Поради по приготуванню і 

вживанню: 

Вийти в коридор закурити 

сигарету. Згадати за яйця. 

 Віддерти їх від пательні 



 

 

 

 

Математичні загадки кросворди і цікаві історії. 
Кросворди 

“Приклад числового математичного кросворду”. 
По горизонталі: 1.Квадрат 

двозначного числа, що 

закінчується цифрою 5 ;  

2.Кут рівнобедреного 

трикутника, один з кутів якого 

дорівнює 360 ;  

 
“Поле чудес”. 

По горизонталі: 

1.Сторона трикутника, до 

якої проведена висота ;  

5.Число,що ділиться на 

дане ;  

7.Геометрична фігура.  

 

 

 

 

 

Цікаві задачки 

1 Один п'ятикласник про себе писав таке: "пальців у мене двадцять п'ять на одній руці, стільки 

ж на другій, на обох ногах 10." Як це так? . 

2 Яке натуральне число співпадає з кількістю букв в його найменуванні? 

3 Як провести одну лінію в довільному трикутнику, щоб розбити його на чотири фігури? 

4 Який трикутник потрібно взяти, щоб після проведення в ньому одного відрізка отримати всі 

відомі види трикутника (рівносторонній, рівнобедрений, прямокутний, гострокутний, 

тупокутний)? 

5 Бровко Віта: "Чи знаєш ти ?" Спостережливість!  

А) скільки важить склянка меду?  

Б) скільки важить столова ложка солі? 

В) якщо протягом години йшов сильний дощ, то скільки відер води вилилося на 0,01 га? 

Г) на скільки см протягом року може вирости ялинка?  

Д) скільки сходинок з I-го на II поверх у нашій школі.  

Е) скільки років живе крокодил?  

Ж) одного всесвітньо відомого вченого спитали, як на його думку, з'являються винаходи, що 

перевертають світ? "Дуже просто,- сказав він.-Всі знають, що зробити це неможливо. Серед них 

трапляється один дивак, котрий цього не знає. Він і робить винахід." Хто цей вчений? 
6 Дано дошку з паралельними краями. Теслі потрібно відрізати кінець дошки під кутом 450. Як це 

зробити? 

 

 

 

 

3   4     

1     5   

    2     

          

Ст. 16 

По вертикалі: 3.Сума коренів 

рівняння х2-35х+17=0 ; 

4.Тризначне число, кратне 9 ;  

5.Добуток трьох послідовних 

натуральних чисел, найменше з 

яких є найбільше одноцифрове 

просте число ; 
 

 
По вертикалі: 2.Число, що 

перетворює рівняння у 

правильну рівність ;  

3.Компонент арифметичної 

дії ;  

4.Запис, що складається з 

чисел, букв і знаків дій;  

6.Найпростіша геометрична 

фігура. 
 



 

30 гарячих клавіш в Photoshop, які повинен знати кожен 

Пропонуємо вам звернути увагу на наступні поради по роботі з Adobe Photoshop. У цьому списку 
«новачки» знайдуть для себе силу-силенну життєво необхідних комбінацій, а професіонали - масу корисних 
прийомів, які можна використовувати в роботі кожен день. Будь ласка, враховуйте, що комбінації можуть 
змінюватися в залежності від версії програми, яка встановлена конкретно у вас. 

1. Ctrl + N відкриється вікно для створення нового документа. 
2. Ctrl + O відкриється вікно для відкриття зображення на вашому комп'ютері. 
3. Ctrl + S відкриється віконце для збереження активного документа, Shift + Ctrl + S збереження з 

параметрами. 
4. Ctrl + W закриється активний документ. 
5. Alt + Ctrl + W закриються всі відкриті документи. 
6. Ctrl + Q відбудеться вихід з Adobe Photoshop. 
7. Ctrl + J, буде створено копію даного документа. 
8. Ctrl + A буде виділено весь документ. 
9. Ctrl + D виділена область буде скасована. 
10. Ctrl + Shift + D остання відмінена область знову виділиться. 
11. Ctrl + C буде скопійована виділена область. 
12. Ctrl + X буде вирізана виділена область. 
13. Ctrl + V буде вставлена виділена область. 
14. Ctrl + Alt + Z буде скасовано останні дію. 
15. Ctrl + Shift + Z буде відновлено останні скасовану дію. 
16. Ctrl + Alt + I відкриється віконце для зміни розміру зображення. 
17. Ctrl + U відкриється віконця для зміни колірного тону і насиченості для даного зображення. 
18. Ctrl + T буде вибрано вільне трансформування. 
19. Ctrl + Shift + K відкриється вікно для завантаження і налаштування кольорів. 
20. Alt + Shift + Ctrl + M відкриється віконця для зміни меню в фотошопі. 
21. Ctrl + Shift + N відкриється віконце для створення нового шару. 
22. Del активний шар буде видалено. 
23. Ctrl + Shift + E зіллються всі шари в один. 
24. Ctrl + E активний шар об'єднається з попереднім шаром. 
25. Ctrl + R відобразиться інструмент лінійка, при повторному натисканні клавіш Ctrl + R інструмент 

лінійка сховається. 
26. Shift + F5 відкриється віконце для заливки активного шару. 
27. Alt + коліщатко вгору/вниз - то масштаб даного зображення збільшиться, якщо покрутити 

коліщатко вниз, то масштаб даного зображення зменшиться. 
28. Ctrl +1 зображення візьме свій природний розмір. 
29. Ctrl +0 зображення збільшиться на весь екран. 
30. F буде змінюватися вид перегляду зображення. 

o Стандартний перегляд.  

o Режим перегляду з головним меню.  

o Режим перегляду на весь екран. 

 
 
 
 
Створіть новий документ в Photoshop розміром 500 × 500px, створіть новий шар, візьміть інструмент 
Brush Tool, кисть візьміть стандартну круглу, будь-якого діаметру і поставте крапку вгорі по центру. 
Натисніть Ctrl + Alt + T, це створить копію точки і дозволить її трансформувати. Потягніть за точку в 
центрі трансформованого об'єкта Pivot Point і встановіть її чітко по центру зображення, угорі впишіть 
кут повороту 30 градусів і натисніть Ок. А тепер трюк .... Натисніть Ctrl + Shift + Alt + T 10 разів і Ви 
побачите що вийде ! 
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Статті підготували 
Про редакцію вісника - Головний редактор 
Цікаві факти про видатних математиків - Головний редактор 
Дерево привітань - Дизайнер 
Декада фізмату - Редакція 
Вчителі XXI ст. - Резніченко Тарас, Оніщук Світлана 
Розважальна сторінка - Заступник головного редактора 
Студенська їжа - Головний редактор 
Цікаві задачі - Гол. ред., Заступник гол. ред.,Луценко Наталія 
Наука і техніка – Глухінчук Павло 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Звідки ми дізнаємося про успіхи і досягнення нашого факультету, про їх творчі і спортивні перемоги, нагороди,  

поїздки в інші міста і т.д.? 

Звісно від Вас любі читачі нашого журналу! 

Для того щоб інформація була “Online”, присилайте свої пропозиції та інформацію на адресу 

visnyk.fmf@gmail.com 

Будемо вдячні усім хто співпрацюватиме! 

Усіх, хто вважатиме себе творчими та здібними особистостями, запрошуємо у нашу команду!!!  

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Редакцію журналу  “Вісник фізмату” цікавлять усі новинки нашого факультету, 

математичні цікавинки ну і усе, що стосується наших студентів! Цікавість до цієї тематики у 

нас відображається регулярно, як тільки хтось із наших студентів бере активну участь у житті 

університету. 

 

 


