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«КОСМІЧНІ ПОЛЬОТИ» 15 квітня закинули нас в BLENER 3D.
Корабль
пілотували
майстер
виробничого
навчання
Володимир Сухенко та навчений пілот Василь Симонович, група 16-3.
Ще один чудовий майстер-клас «Вчимо навчаючись: практична взаємодія в
системі здобувач освіти - педагог» Педагогам комісії ІТ «респект і уважуха»
Приємно бачити на занятті не лише педагогів, а й нашу зацікавлену і талановиту молодь. Blender — об’єктно-орієнтована програма для
створення тривимірної комп’ютерної графіки. Це не тільки моделювання, але і анімація, рендерінг, створення ігор, обробка відеоматеріалів.
Даний пакет інструментів поширюється по ліцензії, тому у вас є можливість
скачати Blender безкоштовно.
"КОСМІЧНІ ПОЛЬОТИ" на ВСЕОСВІТУ.
14 квітня штурман екіпажу методкомісії ІТ майстер виробничого навчання Сергій Кириченко поділився досвідом «Створення тестів за допомогою сервісу Vseosvita».
Мова йшла про конструктор тестів, що вбудований на платформі інформаційного сайту Всеосвіта. Цей розділ дозволяє користувачам у зручний час створювати власні тести та використовувати їх для закріплення і перевірки знань учнів, проведення самостійних і контрольних зрізів.
Майстер-клас було проведено змістовно, цікаво. Вдячні за корисну інформацію.

Легендарна зустріч
Згадаймо 24 лютого 2017 року,
коли відбувся фінальний тур ІІ етапу ХVI Всеукраїнського чемпіонату
з інформаційних технологій «Екософт-2017» та національний тур Міжнародного конкурсу комп’ютерних проектів "INFOMATRIX-2017", де наші
здобувачі освіти, а вже випускники,
групи №18-3 Архипенко Андрій,
Брянцєв Єгор та Савчук Олександр (професія «Оператор з обробки
інформації та програмного забезпечення») посіли І місце в категорії «Короткометражний фільм». Саме вони мали
честь особисто поспілкуватись з першим космонавтом незалежної України. Почесним гостем цього чемпіонату був Герой України Леонід Каденюк,
генерал-майор, кавалер ордена «За
мужність» І ступеня, віце-президент
аерокосмічного товариства України.
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Цікаві факти про космос і планети
Юпітер може вмістити в себе тисячу планет
розміром з нашу Землю. Але
при цьому Сонце більше за
цього гіганта, хоча якщо
порівнювати наше головне
світило з іншими зірками у
Всесвіті – то воно виявиться неймовірно крихітним.
Наприклад, зірка Великий пес більша за Сонця в
півтори тисячі разів.
Одна доба на Венері
триває 224,7 "земних" дні,
тобто понад 7 місяців. Венера – це також єдина планета Сонячної системи, яка
обертається проти годинникової стрілки
Ви не змогли б пройтися по Юпітеру, Сатурну,
Урану або Нептуну, тому
що у них немає твердої поверхні.
Найвища гора, відома людині, розташована
на астероїді Веста. Вона
заввишки 22 км у висоту.
Астероїд
На планеті HD189733b
постійно йде скляний дощ.
98% маси всіх об'єктів
Сонячної Системи становить маса Сонця.
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Космічні технології в основному є технологіями подвійного призначення. Є багато прикладів того,
як вони знаходили застосування в
цивільному секторі і переводили цілі
галузі економіки на нові технологічні
рейки.
Сонячні батареї, які спочатку розроблялися для харчування космічних
апаратів, привели до розвитку на планеті альтернативної енергетики.
Створення технології передачі даних
для трансляції на Землю знімків космічних об'єктів орбітального телескопа "Хаббл" - до бурхливого розвитку
індустрії мобільних телекомунікацій.
Космічні технології зіграли величезну роль у розвитку медицини
- це поява МРТ, нових мікроендоскопів.
З космічної індустрії до нас
прийшли різноманітні датчики контролю якості продуктів харчування,
технології очищення води і багато інших розробки, які поліпшили якість
життя людей на всій планеті.
Зараз ми спостерігаємо новий сплеск
інтересу до досліджень космосу, фактично мова йде про "нову космічну
гонку".

Завдяки супутниковим системам глобального позиціонування в
наше життя увійшли супутниковий
моніторинг транспорту, радіонавігації, геолокація і інші технології, без
яких важко уявити собі повсякденну
реальність.
Зараз в космічній галузі бурхливо
підсилюють свої позиції інформаційні технології - в області математичного моделювання, програмування,
роботизації, мікроелектроніки, адитивних технологій, технологій обробки і аналізу великих даних.
Розвиваються системи, засновані на нейромережах і штучному
інтелекті, системи зв'язку з надвисокою пропускною спроможністю, нові
оптичні технології, а також IT-технології на основі троїчної логіки, які
підвищують ємність і економічність
систем числення, а можуть і зовсім
перевернути сучасне уявлення про
можливості обчислювальних засобів
Очевидно, що в результаті цифровізації ми отримали цілий блок
нових технологій, який активно розвивається в космічній галузі. Йде
взаємопроникнення нових технологій, вони підсилюють одна одну і саме
в сукупності починають міняти зовнішність індустрії.

Автор статті
здобувач освіти гр. 16-3
Супрун А.
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Нещодавні відкриття та події:
1.
NASA вже підготувала ґрунт і
дізнається всю необхідну інформацію для життя на Червоній планеті.
Одна з найважливіших дослідницьких місій на Марс відбулась у 2020
році. Mars 2020 передбачає запуск
однойменного марсохода, який повинен прибути на Марс в лютому
2021-го. Апарат збирає екземпляри
марсіанського ґрунту за допомогою
роботизованої руки та у нього буде
власний летючий супутник – це невеликий автономний вертоліт, який
важить всього 1,8 кг і має довжину
лопастей 1,2 метра.
Дрон розрахований на декілька запусків над поверхнею Марса (не
більше 90 секунд) та може пролетіти
від 100 м до 1 км.
3.
Весною 2019-го Ілон Маск запустив проект глобального супутникового інтернету Space X Starlink.
Каліфорнійська компанія відправила на орбіту перші сузір'я супутників, які повинні будуть забезпечити людей в будь-якій точці Землі
підключенням до мережі. Всього за
2019 рік у SpaceX здійснено 24 запуски супутників для інтернету, що в
рази збільшує кількість апаратів на
орбіті Землі.
Як би там не було, в жовтні 2019-го
Маск написав, що вже користується
своїм «космічним інтернетом».

Автор статті
здобувач освіти гр. ВІТ-1
Кудима.К
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2.
Мабуть, найбільший винахід
сучасної науки — Великий адронний коллайдер (ВАК)В кінці 2018-го
ВАК повністю відключили для планового обслуговування і удосконалення деяких деталей. Коллайдер
повинен знову запрацювати в 2021м. Незважаючи на те, що оновлений
ВАК буде набагато потужнішим і
зможе помічати будь-яку аномальну поведінку частинок, в Європейській організації з ядерних досліджень CERN планують побудувати
ще один коллайдер.
4.
У Японському космічному
агентстві JAXA інвестували в проект $2,2 млрд і збираються відправити на Місяць групу автономних
пристроїв, які зможуть існувати самостійно, лагодити себе та проводити різні дослідницькі місії завдяки
просунутому обладнанню.
Крім численних протекторів, сонячних панелей, сейсмографів, датчиків
і високоякісних камер, у японських
місячних роботів будуть навіть власні руки, схожі на людські, за допомогою яких вони зможуть аналізувати
ґрунт і відправляти його на Землю.
Якщо все піде за планом, першими
колонізаторами Місяця стануть не
люди, а роботи, які будуть перебувати там постійно і працювати як автономно, так і за допомогою команд
із земних центрів управління.

В межах тижня презентації професії «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» 2021 року
сьогодні, 13 квітня, майстер
виробничого навчання Бабенко Л.Ю. провела інтерактивну
гру «Космічні перегони». У грі
брали участь дві команди по
5 осіб від навчальних груп ІІІ
курсу ВІТ-3 та 16-3. Ідея гри полягала в тому, що було отримано звукове повідомлення від
«космічних прибульців», яке
командам потрібно було розшифрувати, відповідаючи на
питання. Далі, переглянувши
відеозвернення та визначивши задання «спеціальної місії»
команди продовжили боротьбу за перемогу. Гра проводилась засобами сервісу Zoom,
де були присутні учасники команд, глядачі та члени журі.
Гра протікала позитивно та
дружньо, відповіді учасників
командам були одному рівні,
тому в результаті ми маємо нічию, а точніше обидві команди стали переможцями!

«Космічні
перегони»
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ТЕМАТИКА ТИЖНЯ
(«Програма космічних польотів»)
«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОСМОС»
ВІДЕОЗАЛ
На сайті коледжу розміщено добірку фільмів до Дня
працівників
ракетно-космічної галузі та Міжнародного
дня авіації та космонавтики,
присвячений першому
польоту людини в космос.
Хто змалечку не мріяв
полетіти в космос? Напевно,
кожен з нас мав таку мрію. В
період, коли наша країна на
карантині та ми залишаємось
вдома, нам ніщо не завадить
поринути в світ дитячих фантазій, опинитись, хоч уявно, у
просторі неосяжного Всесвіту.
Кафедра інформаційних технологій оголошує конкурс графічного малюнку (засобами програми Adobe Photoshop). Тематика
конкурсу «Космічні фантазії».

Створення текстової гри “Космічний
квест” мовою програмування Python
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Інформаційний блок

Гра космічні перегони
Продовження конкурсу «Космічні фантазії».

Канва + тести Всеосвіта
Триває конкурс «Космічні фантазії».

Створення 3d моделей в програмі Blender
Підведення підсумків конкурсу «Космічні фантазії».

Вподобання обробщиків

Значення слова "монтаж" сьогодні відомо всім!
Запитайте школяра, працівника
ТБ, сусіда, знайомого, та кого завгодно. І вони не помиляться у відповіді,
монтаж - це збірка фільму з окремих кадрів. Відповідь як абсолютно вірна, так
і відверто примітивна. Технологія монтажу висвітлюється у великій кількості
публікацій теоретиків і практиків кіно.
Монтаж як ремесло вимагає вміння
мислити, тобто розуміти, що відеомонтаж
- це гра з часом і простором, зафіксованими
на плівку. З його допомогою можна стискати і розтягувати час, і з реального простору конструювати простір екранний.
В сучасному світі існує безліч програм для монтажу відеофайлів, але більшість з них в тій чи іншій мірі мають
обмежені можливості з редагування та обробки відео, і не придатні для професійного використання, а розраховані на аматора.
Щоб обрати відео редактор потрібно :
визначити чи підходить він системним вимогам вашого комп’ютера;
в яких цілях його будуть використовувати.

Для новачків я раджу вибрати редактор Windows Movie Maker, він простий для освоєння, має досить широкий функціонал, зручний інтерфейс.
Якщо ж ви монтуєте на телефоні, то слід вибрати серед таких:
Movavi Clips, KineMaster, InShot.

Як для мене, то останній найбільш
зручний для будь-яких задач. В ньому
можна монтувати відео різних форматів
як для соціальних мереж, так і для відеохостингів. Але для відкриття всіх функцій
даної програми треба оформити підписку, тоді в арсеналі відеомонтажера з’являться дуже корисні функції та фільтри.
Коли ви освоїли редактори для
новачків та підняли свій рівень до професіонального, можете починати вивчення професійних програм для монтажу відео: Sony Vegas Pro, Final Cut,
Adobe Premier. Саме на них створюються майже всі відео на телебаченні.
Розповім вам про свій улюблений та зручний редактор для монтажу.
Sony Vegas Pro – дуже зручна програма для створення відео. Інтерфейс досить складний, але після декілька днів
практики вам відкриється світ професіонального відеомонтажу. З даною програмою працюють спеціалісти з різних сфер, від журналістів до режисерів.
Переваги програми Sony Vegas Pro:
• Перша перевага – зручність редагування відео- та аудіодоріжок, відображення матеріалів на таймлайні.
• Друга перевага – широкий спектр
додаткових плагінів та модулів.
• Третя перевага – підтримка імпорту та експорту відеофайлів майже у
всіх форматах, навіть тих, які інші відеоредактори не можуть відкрити.
Недоліки: для безпроблемного користування програмою треба мати більш-менш
потужний комп’ютер та достатню кількість
оперативної пам’яті. Також програма є
платною і для користування треба платити.

Вміти монтувати відео сьогодні майже так само необхідно, як вміти чита
ти. Адже тепер нам вже недостатньо просто зйомок з відпустки, ми звикли бачити
дбре змонтовані кліпи і відеозамальовки - щоб там були титри і переходи між пла
нами, цікаві ефекти і смішні стікери, закадровий голос і, звичайно, фонова музика.
Коли мова заходить про професійних програмах для монтажу, саме
Adobe Premiere Pro я згадую в першу чергу. З продуктами бренду багато хто
знайомий ще з Adobe Photoshop і його магічної сили перетворення фотографій.
Професійний інструмент для створення фільмів, кліпів, рекламних роликів та ві
деоуроків. Робота в Adobe Premiere Pro вимагає спеціальної підготовки, тобто, на відміну
від попереднього редактора відео, відкрити програму і відразу почати монтувати не вийде.
У ній досить складний інтерфейс, який треба конфігурувати і налаштовувати, вже знаючи,
що і як. Крім того, алгоритми дій для багатьох інструментів не очевидні і багатоступінчасті.
Тому, якщо відеомонтаж не є вашою професією, то така програма буде швидше
надлишковою. Але , в руках майстра, цей додаток дає дуже якісний результат.
Величезна кількість функцій, налаштувань і спецефектів для відео і аудіо дозво
ляє створювати найскладніші проекти і зберігати їх з точно заданими параметрами.
Відзначимо, що деякі інструменти вимагають скачування додаткових плагінів. Редагу
вання відео інтегрується з усіма продуктами лінійки Adobе і шаблонами Adobe Effects.
В цілому продукт досить дорогий, складний і займає багато місця на диску ПК
або ноутбука. При вмілому використанні дозволяє створювати фільми високого рівня.

Будь-яка камера. Будь-яки
Автоматично можна
формат. Будь-яка платформа. змінювати формат своїх відео
З програмним забезпеченням для редагування відео Premiere Pro можна редагувати відеозаписи в різних форматах – від
8K до віртуальної реальності. Завдяки підтримці власних файлових форматів і простих процесів роботи з проксі-файлами, а
також прискореній обробці ProRes HDR
можна працювати з будь-якими носіями
навіть на мобільних робочих станціях.
станціях

Автор статті
здобувач освіти гр. 16-3
Семенов В.
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Яка програма підходить мені?

Функція Auto Reframe допомагає
прискорити робочий процес та оптимізувати відео для розміщення в соціальних
мережах завдяки інтелектуальній технології, яка, зберігаючи в кадрі найважливіші
частини зображення, перетворює відео на
один з форматів: квадратний, вертикальний, 16:9 або із роздільною здатністю 4K.

Автор статті
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ДІВЧАТА В ІТ
Я студентка першого курсу ІТ направлення.
Пам’ятаючи себе 2 роки
тому, я навіть не могла
подумати, що моє життя
буде якось пов’язано з IT.
Я ніколи не цікавилась цим напрямом і будувала плани зовсім в іншій сфері. Але потім я
познайомилась з цікавими
людьми, які працювали в
цій сфері і це також були
жінки.
Зараз я вже студентка.
Так я розумію що стереотип про те, що сфера
IT – це лише для хлопців,
ще не повністю викорінився з нашого життя, проте
з кожним днем ця думка
змінюється і в мене є всі
шанси посприяти цьому

Сьогодні ІТ — це одна з найперспективніших сфер, в якій можна максимально розкрити свій потенціал і при цьому
отримувати гідну фінансову винагороду.
До 21 століття шлях жінки в ІТ замовчувався. Вважалося що це чоловіча праця, а
для дівчат вона занадто складна. Дівчат ховали від неї, навіть коли вони були в цій сфері
Але вже зараз наші рахунки зрівнялися.
За останні роки кількість жінок ІТ-галузі зросла в чотири рази – з
9 тисячі спеціалісток до майже 40 тисяч. Загалом в Україні 24%
І Т спеціалісток – показник середній по всьому світі. І вважаю що ІТ потребує дівчат.
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Якщо серйозно, то програмування вимагає величезної роботи над собою, багато
часу і практики. Мені дуже подобається навчатися в коледжі і я готова вдосконалюватися , вчитися новому і пізнавати всю професію.
Все ж таки ІТ – це галузь постійного росту, крутих проектів та безлічі можливостей .
Головне те що якщо ви все ж таки обрали ІТ, то все що вам потрібно бути собою та кайфувати від кожного дня на роботі чи в навчанні, байдуже хлопець ти чи дівчина. Недостатньо просто добре щось знати, чи вміти, потрібно бути в течії розвитку
та серед однодумців. Тих хто тебе розуміє. Це вже крок до успіху, бо успіх – це безперервна робота над собою, це досвід і результат, навіть якщо не завжди приємний.

Сфера цифрових технологій –
як елемент
крос-галузевих спеціальностей
Крос-галузеві спеціальності – мова йде
про те, що спеціаліст повинен буде мати
набір навичок та знань, що дадуть можливість знайти роботу на перехресті галузей. Наприклад, якщо людина має
медичну або фармацевтичну освіту та
непогано розбирається в ІТ, йому відкриваються нові горизонти і його з радістю
забере до себе будь-який фарм-гігант
на посаду біофармаколога, ІТ-генетика,
клінічного біоінформатика, генетичного консультанта або мережевого лікаря.
Сфера інформаційних технологій — чи
не найзатребуваніша в найближчому та
віддаленому майбутньому. IT-індустрія
потребуватиме великої кількості web-розробників, програмістів, розробників ігор
та аналітиків у сфері обчислювальної техніки, аналітиків з інформаційної безпеки.
Ці працівники можуть максимально
повно реалізовувати потенціал технологій на базі штучного інтелекту. При
цьому такі технології можуть функціонувати в напівавтоматичному режимі.
Далі будуть розвиватись інформаційні
технології, тому важливо активно освоювати їх, причому людям усіх галузей. Наприклад, дистанційна освіта витіснятиме
роботу вчителя, тому педагогам треба буде

Автор статі
Група 16-1 Мандибура Анастасія

пристосовуватись до викладання онлайн.
До 2030 року зникне півсотні професій. З’явиться необхідність у таких
спеціалістах як інженер-композитник,
оператор 3D-друку. Він підбирає композитні матеріали для виготовлення
продукції, володіє технологіями з використанням 3D-друку (лазерної стереолітографії, селективного лазерного
спікання, електронно-променевої плавки, наплавлення, ламінування тощо).
І хоча роботи витіснять людей із багатьох сфер діяльності, будуть потрібні фахівці для створення самих роботів, як і для обслуговування машин.
Проектувальник (оператор) роботів буде
проектувати кіберпристрої різних типів
(діагностичні роботи, роботи-хірурги,
кіберпротези У сучасному світі на вагу
золота фахівці, які володіють знаннями відразу в декількох галузях, тому
цінується професійна мобільність та
крос-функціональність. Тому, сфера
цифрових технологій є найпоширенішою
серед крос-спеціалізацій майбутнього.

Автор статі
викладач кафедри
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Сучасні професії, які використовують цю технологію
То що ж собою представляє 3D-принтер? Технологія 3D друку з’явилася лише
кілька десятків років тому, але розвиток її йде
дуже швидко і відразу за декількома напрямками. В основі технології друку реальних
тривимірних об’єктів лежить принцип створення моделей шляхом нарощування їх тіл.
Першу
область
використання тривимірний друк знайшов саме
в
промисловості.
З
тривимірними
принтерами ця операція виявилася набагато швидшою, дешевшою і наочнішою.
Щоб зрозуміти, як працює 3D-принтер, потрібно розглянути всі використовувані на сьогодні способи друку, адже вони
відрізняються і результатом, і швидкістю
роботи, і принципом дії, використовуваним матеріалом та іншими параметрами.
Лазерний 3D-друк – перший використаний метод друку тривимірних комп’ютерних моделей. Так само, як і на струминних, на
лазерних 3D-принтерах, друк об’єкта відбувається шляхом поступового нарощування.
Першим з’явився метод стереолітографії.
Цей метод запатентував Чак Халл під
англійською назвою StereoLithography
або абревіатурою SLA. В якості матеріалу використовується рідка фотополімерна смола, яка застигає під ультрафіолетом, стаючи твердим пластиком.
При цьому використовується ультрафіолетовий лазерний промінь, який
засвічує поверхню фотополімеру точка
за точкою, формуючи таким чином шар
майбутнього об’єкта. Після закінчення роботи з одним шаром монтажна поверхня опускається, занурюючись в рідкий фотополімер на висоту одного шару,
складову всього декілька мікрон, і лазер16

ний промінь засвічує наступний шар.
Дуже схожою технологією є
лазерне спікання, в англійському
варіанті Selective Laser Sintering (SLS).
Технологія лазерного спікання.
Відмінність полягає у тому, що у якості
матеріалу використовується порошок
плавкого пластику або легкоплавкого
металу. Лазерний промінь засвічує шар
моделі «піксель» за «пікселем», сплавляючи його в тверде тіло. Після формування шару насипається наступний,
розрівнюється і процес продовжується.
Поверхня об’єкта, отримана в
процесі лазерного спікання, виходить
пористою, але точність і якість друку –
на висоті, до того ж цей метод дає най-

більшу міцність надрукованого виробу і
дозволяє виготовляти рухомі механізми.
Струминний 3D-друк – найбільш
популярний метод створення тривимірних об’єктів комп’ютерної моделі. Пов’язано це насамперед з його простотою,
але, звичайно, свою роль зіграла і швидкість, і вартість як самого тривимірного принтера, так і витратних матеріалів.
Розглянемо основні технології струминного 3D-друку. Технологія FDM або Fused
Deposition Modeling.
Найпростіший
струминний
3D-принтер використовує метод видавлювання розплавленого матеріалу –
екструзії, коли крапля за краплею формується шар майбутнього об’єкта, шар за

шаром створюється сам об’єкт. При цьому може використовуватися не тільки безпосередньо пластик, але фактично будь-який матеріал, який здатний плавитися і
потім застигати: шоколад, сир, латексна гума, силікон, цементні та керамічні
маси, навіть золото і срібло у складі глин.
Технологія струминного 3D-друк –
технологія Polyjet.
За цією технологією використовується рідка речовина – фотополімер. Друкуюча головка наносить шар матеріалу, який
потім полімеризується під ультрафіолетовим світлом і перетворюється в пластик.
Технологія
схожа
на
лазерну стереолітографію, але дуже швидко з’ясувалося, що перевершує її за
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швидкістю, точністю та простотою.
Згодом з’явилися й інші технології
струминного 3D-друку. Може також використовуватися технологія, коли на порошковий шар наноситься зв’язуюча речовина. Це дуже нагадує метод лазерного
спікання, який використовує лазерний
3D-друк, але знову виявляється вигідніше,
швидше і простіше. І найголовніше: склеювальний продукт можна підфарбувати пігментом, отримавши в результаті не просто
кольоровий, але різнобарвний об’єкт. Найнижча вартість 3D-принтера, теоретична
можливість використовувати практично
будь-який матеріал (аби його можна було б
перетерти в порошок із «піщинками» потрібного розміру), висока швидкість і точність,
можливість отримувати забарвлені об’єкти
– все це, мабуть, робить такий метод друку найбільш перспективним і привабливим.
Отже, 3D-друк зараз досягає вже не
малих висот. Простір для використання
3D-друку в світі хобі величезний: шанувальники кіно, аніме, комп’ютерних ігор, колекціонери і любителі моделювання можуть
друкувати фігурки улюблених героїв, деталі
техніки для склеювання і багато чого іншого.
Гучні досягнення в області медицини зафіксовані на сьогодні завдяки можливостям тривимірного друку.
Щодо науки, то тут все аналогічно. Простір
для використання 3D-друку здається просто
необмеженим. Італійський робототехнік
Енріко Діні створив принтер D-Shape, який
може надрукувати макет двоповерхового
будинку, включаючи кімнати, сходи, труби і
перегородки. Він використовує тільки пісок і
неорганічний компаунд. Міцність отриманого матеріалу вчені зіставляють із залізобетоном. Але інженери пішли далі і пропонують
навіть застосовувати їх у сфері космічних
досліджень для будівництва місячних баз.
Вчені вже прийняли рішення встановити такий пристрій на Міжнародній
космічній станції для того, щоб астронавти могли швидко надрукувати необхідні
18

деталі, а не чекати їх прибуття з Землі.

Головне призначення 3D-принтерів

Область застосування 3D-друку
постійно розширюється, тому що постійно удосконалюються методи друку, використовуються нові матеріали,
збільшується якість, точність і міцність
одержуваних об’єктів. А 3D-принтери, навпаки, зменшуються в розмірах,
стають доступніші і простіші. Цілком
імовірно, що коли-небудь такий принтер буде в кожному будинку, як зараз
звичайні струменеві або лазерні друкують на папері картинки.
Сьогодні 3D-принтери більше не
здаються машинами з фантастичних фільмів або романів. Вони стали реальністю
і приносять людству велику користь. За
3D-принтерами майбутнє техніки і науки.

Автор статі
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«Айтішнік» і спортсмен»
Бути успішним одразу в багатьох
сферах дуже важко, але в той час і
приємно. Мабуть багато хто з нас хотів
би досягнути вершин не тільки в якійсь
одній галузі. Героями моєї статті є курсанти навчального взводу ВІТ-3, мої
вихованці. Прийшовши навчатись на
І курс групи з посиленою військовою та
фізичною підготовкою, хлопці та дівчата
зовсім не знали, що на них чекає. Навчальний
процес не завжди легкий та супер-цікавий та
багато яскравих емоцій і спогадів принесла
діяльність курсантів у спортивних секція,
гуртках, виступи на змаганнях та конкурсах самодіяльності. Протягом 3-х років діти
неодноразово брали участь та виборювали
перемогу в міських олімпіадах з предмету
«Захист Вітчизни», на спартакіадах Шевченківського району та м. Києва, змаганнях з
футболу та волейболу, конкурсах національно-патріотичного виховання.
На базі групи формується збірні
команди
з
військово-прикладних видів спорту по семиборству та з
мішаних бойових мистецтв (ММА). Курсанти впевнено володіють навичками роботи з різним програмним забезпеченням.
Впевнена, що підготовку до незнаних нових вершин вони здобули, бо головні перемоги ще попереду! Я вірю в вас і
бажаю успіху!
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