Ласкаво просимо до родини...
Як писати модуль?
(жартівливі поради студенту)

Про це з притаманним йому почуттям
гумору
розповідає
«зеленим»
ще
першокурсникам
доцент
кафедри
гідроенергетики
Євген
Георгійович
Самойленко.
Кажуть, що навчальний термін «модуль»
прийшов до нас із Болоньї. Але це, м’яко
кажучи, нам на вуха вішають спагеті. Термін
«модуль» має космічне походження. Коли
Юркові Гагаріну запропонували летіти в
космос, він, природно, спитав:
— На чому ж летіти?
І почув у відповідь:
— На модулі.
— Що таке модуль?
— Це частка (шматочок) від цілого…
— А як це можна летіти на шматочку від
цілого?!
Але ж полетів, і прилетів!!!

Отож в Болоньї й вирішили, що освіта як
ціле — це забагато, взяли від неї шматочок
— цей самий модуль, і підсунули його
нам, як підсовують поросят. Та подітись
нам нікуди. Спробуймо його шанувати…
Для написання модуля досить вдалий
день — Перше квітня. Цей день дає певну
перевагу, бо, написавши «щось не те»,
Ви маєте можливість жартома попросити
пробачення за невдалу витівку, і, не
виключено, що пересічний доцент вас
зрозуміє.
Традиційно значних успіхів може
надати вдало використана шпаргалка, але
пам’ятайте про деякі правила безпеки,
як моральної, так і фізичної. Досить
повна й надійна «шпора» — конспект,
підкладений під листок контролю, та не
держіть при цьому зігнутий палець на

потрібній сторінці. Це — небезпечно!
Відомий випадок, коли в такій ситуації
студента схопила судома, й довелося
викликати швидку допомогу, щоб
розігнути палець. Краще зробіть закладку
із фото симпатичної дівчинки: на зразок
того, що наче пишеш, а сам милуєшся…
Звичайно, можете успішно скористатися
таким дивом науки й техніки, як мобілка,
не забувши при цьому вимкнути всі
звукові сигнали. Однак геніальне те, що
просто! Треба на модульному контролі
сісти за широку спину товариша й на цю
спину начіпити шпаргалку. Що побачить
доцент? Студент замріяно відсутнім

поглядом дивиться в спину, — то, певно,
в голові його з шаленою швидкістю
крутяться продуктивні думки.
Не забувайте про стиль написання
модулю. Він повинен бути на високому
науковому
рівні, щоб не кожен
міг збагнути — про що йде мова.
Використовуючи суто науковий термін, тут
таки давайте наукове його тлумачення, як,
наприклад: «Валідність, — це комплексна

Вітаю тебе, першокурснику!
Ти — студент!
Ох, ці безсонні ночі,
робочий подих, вимучені очі,
дружність і завзяту працю я
згадую завжди на відпочинку,
після року, який вже позаду.
Час летить так швидко, що,
зупинившись на мить, ти
розумієш, як дорослішаєш
і з кожним кроком щось
залишаєш про себе на згадку.
Студентське життя, як промінь сонця, — яскраве та
спекотне. Але інколи воно може бути суворим, щоб
навчити тебе чомусь. За три роки навчання побачила
чимало, дещо й ти повинен засвоїти:
- якщо взявся за справу, доведи її до кінця;
- будь терплячим до проблем;
- не запізнюйся;
- якщо прийшов на пару — то використовуй час з
користю;
- в проблемах перш за все шукай провину в собі.
Ще, від себе, хочу порадити: прокинувшись вранці —
посміхнись, глянувши у вікно. Навіть, якщо там похмуре
небо і сонечко десь сховалось за хмарами. Не сумуй,
адже воно все одно вигляне. І от побачиш — життя стане
кращим! Хай щастить!
Наталя ЛЯХ, МЧ-06-2д

характеристика взаємопов’язаних дій
з метою зниження невизначеності та
репрезентативності евристичної процедури...». Таке твердження не може не
викликати у пересічного доцента глибокої
поваги до автора.
У разі, коли ви не знаєте вірної відповіді
на запитання, не впадайте у розпач!
Можна скористатися особливістю свого
почерку. Підберіть для відповіді якусь
абракадабру й напишіть її наскільки
красивим, настільки ж незрозумілим
почерком. Ні в якому разі при цьому не
вдавайтесь до крючкотворства, бо вас
зможуть звинуватити в недбалості й
неохайності.
Значного ефекту можна досягти
почерком у вигляді рядочків рівненьких
похилих паличок (заборчика), або
ланцюжків із зв’язаних гарненьких
кругленьких бубличків. Доценту стане
ніяково від того, що він не зміг прочитати
так красиво написаний вираз.
При виконанні математичних розрахунків не ставте остаточний результат,
рівний нулю. Щоправда, у Пушкіна колись
все дорівнювало нулю, та йому це сходило
з рук, але ж він — Пушкін!!! А ви перед
нулем ставте будь-що: або хрестик, або
паличку. Або кружечок. В математичних
викладках частіше вживайте знак
інтегралу й закручені літери з грецької
абетки — це переконує.
Зі сказаного головний висновок
такий: кожен з наведених вище засобів
може підняти вас на крила успіху, але
гарантований результат криється в
умілому комплексному використанні всіх
засобів!

Стан людини, яка потряпляє до нового
середовища, близький до шокового. Тому
важливо не розгубитися та правильно
зорієнтуватися.
Адже
студентські
роки — одна з найяскравіших і найцікавіших сторінок в житті людини.
Разом із можливістю отримати необхідні
знання та набути необхідних навичок
студентові випадає шанс реалізувати
свої найзаповітніші мрії. Для цього
непогано було б відразу уявити свій
шлях до цієї мети. Насамперед необхідно
усвідомити, що у навчанні шкільний принцип “аби не запитали”
вже неефективний, адже кожна хвилина заняття — це можливість
показати себе та отримати адекватну оцінку рівня підготовки, що в
результаті виллється в бажану оцінку.
Проте, навіть найсучаснішій машині потрібен відпочинок, тож
вільний час бажано використати для своїх захоплень (для цього в
ЗДІА є Центр мистецтв, сторткомплекс)… Для особливо завзятих
і сміливих пропонуємо екстремальний туризм (лижі, туристичні
походи). Певна категорія людей просто призначена для громадської
роботи, тож саме зараз настав час показати свої організаторські
здібності, які потім стануть в нагоді у професійній діяльності.
Шановні першокурсники! Шукайте себе, зробіть кожен день
вашого життя яскравим і незабутнім! Щасти вам у студентському
житті!

Завідувач кафедри українознавства, к. філ. наук
Ірина Вікторівна Чернова

Поки верстався номер...
З чого починається держава?... До Дня незалежності України
Козацький дух — дух вічної стихії
Утілений в привілля степове,
Допоки світу — він не постаріє —
Він в заповідях нації живе!
Нове століття, звісно ж, є епохою особливо
бурхливого розвитку технологій і техніки.
Носієм ідей, інтелектуальним джерелом та
виконавцем промислової революції мала
та має бути науково-технічна інтелігенція.
Не є виключенням і наша країна. Одне
з найважливіших її завдань у рамках
здійснення суспільного прогресу — довести
керівній еліті держави безальтернативність
технічного розвитку країни. Якось так
повелося, що згадуючи про історичні
традиції та досягнення, ми пригадуємо
гуманітаріїв — великих національних
просвітителів Петра Могилу, Феофана
Прокоповича, Пилипа Орлика, Григорія
Сковороду, Тараса Шевченка. Але ж минуле
століття дало світові нових фундаторів

прогресу України. Це мосто- і танкобудівник
Євген Патон, механіки Степан Тимошенко
та Олександр Ішлинський, представники
космонавтики й авіації Сергій Корольов,
Ігор Сікорський, математики Михайло
Лаврентьєв, Михайло Кравчук, Віктор
Глушков. Очевидним є великий вплив на
суспільну думку сучасних представників
природничих та технічних наук Бориса
Патона, Миколи Амосова, Платона Костюка
та інших. Їхня діяльність завжди привертає
увагу людства.
У сучасному світі, що змагається
за володіння природними ресурсами і
за якість життя. Представники групи
домінуючих країн, наприклад «великої
сімки», пріоритетно розвивають у себе
фундаментальну природничо-наукову і
технічну освіту та науку і на цій основі
створюють новітню технологічну базу.

Профспілка
— твій
помічник та
захисник,
якщо твої
права в
чомусь
порушуються або
обмежуються.

Будь-яка матеріальна допомога надається через
профспілкові структури факультетів або академії.
Питання поселення та виселення студентів з
гуртожитку узгоджу-ється із профкомом.
Якщо ти хочеш бути здоровим – студентський
санаторій-профілакторій академії — до твоїх послуг.
Уся інформація про діяльність нашої профспілкової
організації доводиться через студентів-активістів,
інформаційні стенди, засоби масової інформації
академії, насамперед, через газету “Академія”.
Телефонуй: 5-38

Країни, які не роблять цього, перебувають
у групі залежних держав, сировинних
придатків, екологічних смітників.
Це розуміють усі народи планети, вони
прагнуть брати участь у глобальному
світовому процесі стрімкого розвитку
технологій і технічної освіти. Тому наша
мета — стати рівними серед розвинених,
щоб зневажливе ставлення змінилося
повагою, взаємовигідним партнерством.
Для цього нам треба стати сильними. Сила
— у розвиненому, потужному виробництві
— матеріалістичній складовій національної
ідеї. Сила — у якісній природничо-науковій
і технічній освіті. Сила — у молодому
поколінні, яке озброєно розумінням
позитивного значення для України нових
цінностей та пріоритетів, нового знання!
Сила — в нас!

Серед добрих друзів і надійних
ділових партнерів академії завжди
в перших рядах Центр цифрових
технологій «Комп’ютерний Всесвіт».
Вітаючи студентів і викладачів ЗДІА
зі святом знань, професіонали КВ
дарують свої поради з вибору цифрової
камери.
1. Перш ніж піти за покупкою, необхідно чітко і ясно усвідомлювати
з якою метою ви хочете придбати фотокамеру. Потрібна вона Вам для
домашнього чи професійного користування? Недоцільно купувати дорогу
фотокамеру і не скористатися всіма її можливостями. Залиште дорогі
фотокамери з купою незрозумілих функцій професіоналам, вони Вам не
знадобляться.
2. Необхідно визначитись в ціновому діапазоні. Приблизно однакові
камери численних виробників коштують по-різному.
3. “Разрешение” матриці. Чим більше, тим краще. Матриця - це те, що
замінило собою фотоплівку. Дозвіл матриці (кількість крапок (пікселів) на
одиницю площі) - одна з ключових характеристик цифрових фотокамер.
4. Якщо ви хочете просто знімати, візьміть максимально автоматизовану
камеру з великою кількістю програм зйомки: денна, нічна зйомка, портрет,
макрозйомка та інше.
5. Якщо ви хочете самостійно корегувати параметри зйомки - вибирайте
камеру з можливістю ручного управління.
6. Порадьтеся з консультантами мережі магазинів “Комп’ютерний
Всесвiт” вони допоможуть остаточно визначитися в рішенні та
продемонструють можливості, моделі, що сподобалася вам.
Вдалої покупки! Яскравих фотографій!

Шановна Зоє Вікторівно!
Академія вітає Вас з ювілейним днем
народження!
Нехай кожен день плавання в
безкрайньому життєвому морі відкриває
для Вас нові острови досягнень, звершень
та здобутків. Нехай ці прекрасні ідеали
ніколи не залишаються словами,
натомість збагатяться вірою, любов’ю,
теплом людських сердець.
Нехай Ваше життя буде схожим на
казку, розфарбовану всіма кольорами
веселки: червоний – це вічне взаємне
кохання, оранжевий – теплота дружніх
стосунків, жовтий – яскраве сонечко,
зелений – спокій і мир у душі, блакитний – чисте безхмарне небо,
синій – вірність і чесність, а щоб Ви іноді «розслаблювалась», то
нехай час від часу для Вас все буде «фіолетове»...
Від усього серця бажаємо Вам здоров’я, жіночої краси, сил
духовних і фізичних, терпіння, удачі, оптимізму

Шановна Олено Павлівно!
Від імені всього коллектива ЗДІА ми
хочемо засвідчити щиру повагу, яку
заслуговують Ваша особисть небайдужої
людини, Ваша шляхетність, великий
досвід викладача та Ваша активна
життєва позиція...
Ми високо цінуємо Вашу працелюбність, компетентність і життєву
мудрість, які створили Вам заслужений
авторитет і повагу серед освітян.
Щиро бажаємо, щоб жага творити
добро,
справедливість
ніколи
не
за-лишала
Вашу
душу,
а
невичерпне джерело Вашої життєвої
наснаги повнилося радістю, задоволенням від життя
та щирою вдячністю людей за Ваші добрі справи.
Нехай доля буде щедрою й прихильною до Вас, несе Вам многії
літа у здоров’ї, у здійсненні всіх Ваших сподівань!

