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МІС ФАКУЛЬТЕТ 2008
Мысли вслух
Ищу работу. Забыл, где она находится.
···
Если глаза напротив, значит они не против.
···
Основные террористические организации
переругались между собой за право взять
ответственность за ураган Катрин.
···
Если в квартире разбросать по полу пряжу и
спицы, то в квартире заведутся бабушки
···
Улыбка – понятие растяжимое.
···
Глупость можно лечить вечно, и все рекламисты
пользуются этим
···
Под девизом „Пуля – дура, штык - молодец” наша
сборная по биатлону одержала самую зрелищную
победу в Сезоне.
···

Автоинспектор привык объясняться знаками

7 березня на нашому факультеті пройшов вже традиційний для фізиків конкурс жіночої краси та грації «Міс факультету 2008». У ньому приймали участь
вісім дівчат, що навчаються на першому курсі. Необхідно відмітити, що всі учасниці доклали великих зусиль при підготовці до конкурсів, за що кожна з
них була нагороджена певним званням. Красунь оцінювало журі, до складу якого входили як вчене керівництво і студенти, так і представник компанії
“faberlic”. Остання, до речі, висунула власну номінацію конкурсу «Міс- faberlic». Підсумовуючи події даного свята, ми вирішили поспілкуватися з одним із
безпосередньо організаторів цього дійства та членом журі – Бохановим Кирилом.
Привіт Кириле, поділися з нами
своїми враженнями від свята!
Я з радістю виражу власну думку з приводу
цього питання, яка може не співпадати з
думкою інших організаторів. В цьому році
захід пройшов надзвичайно вдало, тобто у
нас не було серйозних ляпів, та, на жаль,
конкурсна програма не змогла ”запалити”
глядача. Що ж стосується творчого плану, то
я запропонував би прокоментувати це
одному з випадкових глядачів, тому що я
бачив
занадто
багато
організаційних
моментів,
які
заважають
об’єктивно
оцінювати ситуацію.
Які труднощі виникли при
організації свята?
Великі труднощі виникли з апаратурою, в
університеті з цим у нас проблема. Концерт
пройшов, по суті, на двох мікрофонах (третій
шнуровий), замість концертних колонок були
„монітори”. Апаратуру буквально збирали „з
миру по нитці”. Виникли великі проблеми з
відношенням мас до цього свята – на жаль, не
було широкої підтримки.
Скажи, чи
є щось у нашому
конкурсі, що відрізняє його від подібних?
Ну, по-перше, це наші дівчата. Дівчина-фізик
– цим багато сказано. Більш того в нас було
по суті два унікальних конкурси :
„Фотосесія” та конкурс „Силует” – на мій

погляд, дуже красивих та видовищних.
Останній трохи трансформувався, спочатку
він мав назву „Бій з тінню”, та з’явився ще в
2005 році, коли учасницям „заборонили”
виходити
у
купальниках.
Він
був
альтернативою: дівчина в обтягуючому одязі
танцювала за ширмою. Щоправда, спочатку
натягували простирадло – ширму зробили в
минулому році.
В залі не було великої кількості
глядачів. Що ти можеш сказати з цього
приводу?
Насправді багато хто поїхав. Надзвичайно
жаль, адже не так часто на нашому
факультеті проходять такі заходи. Вважаю,
цей конкурс гідний уваги глядачів. Врешті
решт - це така яскрава сторінка в житті
факультету. Я більш ніж певен, що це свято у
багатьох аспектах визначить подальше життя
учасниць, принаймні, хоча б деяких.
А як ти оцінюєш роботу самих
конкурсанток?
Дівчата - молодці! Вони дійсно добре
підготувалися, непогано попрацювали, і це
було помітно на конкурсі “Домашнє
завдання”. Особисто мені дуже сподобалося,
як гостро були представлені картинки від
Наталі – це дійсно було здорово. Також мені
сподобався ”танок фізика”. Адже так тяжко
пов’язати між собою танок та фізику, але, не

дивлячись на це, задум переможниці вдався.
Глядачами не був сприйнятий чудовий вірш
Марини Соколової, можливо тому, що вона
не дуже виразно його прочитала.
Якщо бути відвертим, кому ти
надав перевагу?
Я втримаюся від відповіді на це питання,
оскільки не хотів би псувати відносини з
кимось із конкурсанток. Одначе по
конкурсам об’єктивно перемагала Теліман:
протягом фіналу – її виступи були “на рівні”.
Щоправда я трішки не погоджуюсь із
думкою журі стосовно конкурсу “Фотосессія
”. Мені здається, недооціненою залишилася
дівчина під номером 4 - Маматова Дарина.
Твої
побажання
майбутнім
учасницям конкурсу?
Хотілось би побажати творчого натхнення
організаторам конкурсу, широкої підтримки
зі
сторони
мас,
можливо,
вдалої
популяризації цього заходу. А учасницям бути
сміливими
та
наполегливими,
витривалими при підготовці, щоб показати
себе з найкращого боку.

Штанько О. Козак Д.
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Бути статуту чи не бути?!
БУТИ! Нещодавно, 4 березня, проходила Конференція студентів Університету (яка в цьому навчальному році перша!). На
засіданні розглядалося питання про прийняття надзвичайно важливого документа – «Положення про студентське самоврядування
в Університеті». В чому його надзвичайність? – В тому, що це перший офіційний документ, який регламентує порядок створення і
функціонування студентського самоврядування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
«Конференція студентів Київського національного
університету імені Тараса Шевченка від імені всіх студентів
університету, виражаючи волю студентів, дбаючи про
забезпечення їх законних прав та свобод, прагнучи розвивати
творчий потенціал студентства ухвалює це Положення.» Такі
слова прозвучали на Конференції, але чи насправді все було так?
Давайте розберемось! Цікаво, що мало хто зі студентів
Університету знав, що створюється подібний документ! Тому
про яке вираження волі всіх студентів університету йдеться?
Як стало відомо вже на Конференції, з цього приводу (зі слів
голови Студентського парламенту університету Андрія Пристаї),
на створення такого важливого документа запрошувались усі
бажаючі. Але той факт, що саме Положення вже у готовому
вигляді більшості делегатам конференції було надіслано ввечері
перед його прийняттям, викликає посмішку! Чи не дивно,
правда? З усіх присутніх менше чверті взагалі його читало:)
Досить цікавою була критика документу студентом 4
курсу факультету кібернетики Андрієм Сидоренко, який
зауважив недоліки як його суті, так і багатьох граматичних
помилок (і це в КНУ ім. Т.Шевченка!). Взагалі то, Андрій був
єдиним критиком J і настрій у конференц-залі був просто на
просто – байдужим. А один «активіст» взагалі, з трибуни,
запропонував проголосувати, навіть не розглядаючи Положення,
бо він запізнювався на роботу! Оце так делегати!
Але не дивлячись ні на що, все-таки документ було
прийнято. Отже, основні його положення:
·
·

·

·
·

самоврядування є гарантованим правом студентів (нашого
університету) для самостійного захисту власних інтересів, а
також організації студентського життя та дозвілля;
згідно Положенню адміністрація Університету має
мінімальний вплив на діяльність самоврядування (яка
звичайно ж не порушує Положення), але у той же час обсяг
повноважень студентського самоврядування узгоджується з
керівництвом Університету;
сам документ узгоджений із наказом Міністерства освіти і
науки України №166 від 03.04.01 р. „Положення про
студентське самоврядування у вищих навчальних
закладах”;
вищим
органом студентського самоврядування є
конференція студентів Університету (на місцях –
конференція студентів факультету);
наголошується той факт, що студенти є повноправними
членами в управлінні навчальним процесом в Університеті

·

·
·

(за рахунок представництва у вченій раді і що не суперечить
Болонському процесу);
конференція студентів факультету обирає та припиняє
повноваження голови та секретаря Студентського
парламенту факультету, Студентської ради студмістечка
(причому нічого подібного не сказано про голову
студентської ради гуртожитку!);
адміністрація Університету, або факультету може
самостійно скликати конференцію студентів для вирішення
питань з самоврядуванням (!);
і, що дуже приємно J, адміністрація Університету, або
факультету
зобов’язані
забезпечити
органи
самоврядування: приміщенням, обладнаним відповідними
меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, Інтернетом J;

Ви спитаєте: „Що змінилось з появою цього
документу?” – Власне кажучи – нічого. Насправді, Положення
закріпило та узаконило майже усі ті устої, які існували в нашому
Університеті до нього, але вони дали чітку законодавчу базу для
побудови та розширенню студентського самоврядування. Якщо
раніше узгодження студентами та адміністрацією якихось
питань, чи дій викликало гострі суперечки та непорозуміння, то
тепер все однозначно офіційно регулюється відповідним
документом! Що ж, залишається чекати на рішучі дії наших
органів самоврядування J.
До речі, нещодавно з’явились чутки, що нібито цим
Положенням
Студентський
парламент
університету
підпорядковує
собі
усі
інші
органи
студентського
самоврядування. Цитую статтю з Положення: „Студентський
парламент Університету (СПУ) координує діяльність органів
студентського самоврядування на рівнях факультету, інституту,
студмістечка " Так, на перший погляд може здаватися, що
пройшло
перевищення
повноважень,
але
насправді
елементарний перегляд Статуту Університету (статті 39) каже
сам за себе: „Виконавчим органом самоврядування студентів
Університету є студентський парламент, який підзвітний
загальним зборам (конференції)” Отже сам Статут вже давно
встановив роль СПУ і ніхто нікого не підкорює! Просто завжди
потрібен хтось, хто б координував дії інших, на основі існуючих
документів, той важіль, яким здійснюється загальне управління
великим механізмом.

Зінченко Андрій

Увага!!!
Якщо ви креативна особа та бажаєте приймати участь у створенні наступних номерів газети, то
звертайтесь до Студентського парламенту факультету. Ми будемо вам дуже раді!!!!
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