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СП-КОРИСНО І ЦІКАВО
Пройшло вже більше року роботи нового складу студпарламенту
фізичного факультету і вже можна підбити якісь підсумки. Коротко:
Нами було проведено два змаганнязі спортивного орієнтування в
якому взяли учатьстуденти не тількиіншихфакультетів, але й вузів.
Організованофакультетськийтурнір з покеру у якому взяли участь 40
студентів.
Переможціотрималицінніпризи: походне спорядження, компаси та набір для
покеру відповідно.
Одним з основнихпріорітетівстало забезпеченнястудентів квитками
на спортивні та культурні заходи. СП фізфакуспівпрацює з фанклубом ФК
Арсенал та ХК Беркут. У результатівсібажаючістудентифізикибезкоштовновідвідалиматчідомашні Арсеналу зМеталістом, Зорею,
Чорноморцем, Кривбасом, Металугом та Олександрією і виїздний матч з
Карпатами, хокейнібаталії Беркуту з Донбасом.
Такожстудентибезкоштовновідвідали футбол на Олімпійському: фінал кубку
УкраїниШахтар — Металург(Д) та Динамо з Зорею, Таврією та Порту.
Десять студентіввідвідалиювілейний концерт Андрія Демиденка, квитки на
якийкоштували 500 гривень та близькодвадцяти - концерт у
національнійопері. Тільки на нашомуфакультетівідбувсярозіграшквитків на
відкриття НСК Олімпійського в групах 1 та 2 курсів, котрійоготестували.
Такожчастинуквитківотрималиактивісти факультету.
Оновлюється «Фото груп». Булапроведенадопомога в організації
ярмарку ваканцій. Ми підтрималипоїздкустудентів до тваринногопритулку.
Підготовленозміни до положення про студсамоврядування,щозакріпить
права студентства на участь в управлінні факультетом. Наш
студпарламентприймає участь уКіноклубі КНУ.
Приклад вдалогозахисту прав студентів - відміна наказу ректора про
перенос пар на 8-00. Саме СП фізичного факультету виступив локомотивом
у боротьбі за це.
Два роки підрядбулаорганізованадопомога у вступнійкомпанії.
Зокрема проект "Консультант абітурієнту" на факультеті,
відвідуванняабітурієнтамигуртожитку та зробленопрезинтацію факультету,
надрукованоінформаційнілистівки про кафедри. Також нами створена група
для абітурієнтів КНУ вконтакті.
Нами проведеніопитування «Образ фізика 2012» та «Кращий лектор
фізфаку».
Ми надавалиможливість відвідувати студентами всіхподій в
університеті (Студент року, Школа самоврядування, День університету,
КВН-у, змагання, лекційтощо), екскурсійдо ВРУ, Нацбанку, Шустер live,
тренінгівтощо.
Звичайновиникали й певніпроблеми.
Але попередущемайжерікроботи і ми зробимо все можливе для
покращенняжиттястудентства.
Бажаючідолучитися до роботистудпарламенту --ласкаво просимо! Ми
відкриті до нових людей та ідей!

Всім привіт!
Минув майже рік з
часу останнього
виходу "Цитрусу",
багато чого змінилося
на факультеті і ми
намагалися тримати
студентів в курсі
останніх подій, проте
настав час повернути
нашому факультету
друковане слово! У
наступних випусках
буде збільшено об'єм
газети, тож
запрошуємо кожного
студента приєднатися
до редакції! Якщо ви
маєте побажання
щодо змісту випусків,
бажаєте написати
статтю чи маєте
цікаву інформацію, яку
повинен дізнатися
кожен — ласкаво
просимо до співпраці!
Просто зверніться за
будь-яким з посилань
нижче:
http://vk.com/sp_phys
http://vk.com/club71580
69
Глущенко Олена:
http://vk.com/greyxray
МиколаСапон:
http://vk.com/dafly11
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Релаксуй з ПРОФІКом;)
А що ж насправді таке, цей санаторій-профілакторій (або по-місцевому ПРОФІК) і як туди потрапити?
- Хто може відпочити у ПРОФІКу?
- Отримати путівки можуть студенти денної форми навчання
один раз у календарний рік. Тривалість путівки – 24 дні.
- Що пропонується студентам?
- 3 складові: проживання в дво-, три- і чотиримісних затишних
кімнатах, лікування і харчування.Передусім це консультація і
нагляд лікаря. На третьому поверсі цілодобово чергує медсестра.
Відпочиваючим ми можемо запропонувати наступні процедури:
фізіотерапія (світолікування, електролікування, магнітотерапія,
УВЧ терапія, інгаляції та ін.), водолікування (різні ванни, лікувальні душі, підводний душ-масаж),
теплолікування, масаж. Працюють зал ЛФК, тренажерний зал, стоматологічний кабінет,
процедурний кабінет та кабінет функціональної діагностики.
- Питання яке найбільше цікавить студентів... харчування?
- Харчування 3-ох разове якісне свіже та калорійне. Графік складений так, щоб
було зручно студентам обох змін навчання.
Цікавий факт: Повна путівка на даний момент в ПРОФІК коштує 1450,8 грн., але
студент сплачує лише 10%, тобто близько 6 грн. у день!!!
4 кроки до ПРОФІКу:
Крок 1Отримати довідку від лікаря (форма 0\70о) та санаторно-курортну картку ( їх
можна отримати в студентській поліклініці або в самому санаторії-профілакторії) Крок 2 Сплатити вартість
путівки (оплату можна здійснити у відділенні“Брокбізнесбанку” в приміщенні ректорату (біля червоного
корпусу) за адресою вул. Володимирська, 64). Зараз ціна складає 145,08 гривень. що всього 6 гривень за день.
Крок 3 Маючи при собі: 1)довідку від лікаря (форма 0\70о) 2)квитанцію про сплату вартості путівки
3)студентський квиток звернутися до головного (червоного) корпусу (проходити через кпп
біля шлагбауму, сама кімната (121-А) знаходиться зі зворотного боку червоного
корпусу) для отримання путівки. Дні прийому та видачі путівок: Вівторок, Четвер : з
10.00 до 17.00 (обідня перерва – 13.00 – 14.00)Крок 4 Маючи при собі: 1)путівку
Осінній кубок фізфаку з
2)санаторно-курортну картку завітати до самого ПРОФІКу (зі зворотного боку
ФУТЗАЛУ!!!
студентської поліклініки) і зареєструватись
дата проведення:18.11.12
РЕЗУЛЬТАТИОПИТУВАННЯ "ОБРАЗ ФІЗИКА 2012"
час проведення: 12:00-18:00
1)Середній бал за попередню сессію: 4,0
не скажу 6%
Настав час визначити чемпіонів
2)Яким чином ви розвиваєтесь як особистість?
фізфаку з футбола! Прийди та

є учасником студ. організацій 13,2%
відвідуюкультурні заходи 40,3%
читаю худ. літературу 60,5%
цікавлюсьіншими науками 38,6%
свійваріант 20.7%
3)Чи є у вас хлопецьабодівчина?
так 28,1%
ні 55,2%
не скажу 16,7%
4)Скільки годин в тижденьви проводите в
інтернеті?
не користуюсь 0,9%
1-2 год 15,3%
3-9 год 35,2%
більше 10 год 48,6%
5)Чипрацюєтеви?
так 12,4%
ні 76,1%
працюютимчасово 11,4%
6)Чиплануєтевипрацювати за фахом?
так 79,9%
ні 20,1%
7)Чи палите ви?
так 13%
ні 81%

підтримай своїх друзів на
8)Ваша стать
змаганнях!
Чемпіони отримають
я хлопчик 68%
приз від СП ;)
я дівчинка 32%
реєстрація:http://vk.com/club73902
9)Оцініть(від2
06
до 5) наскільки
контакти: Володимир (093)-59266-88
ФФ є для Вас
другою домівкою
5 26,4%
4 38,6%
3 26,9%
2 8,1%
10)Наскількивизабезпеченістипендією(у
відсотках)?
менше 25% 14,5%
25-50% 30,9%
50-75%
29,7%
75-100% 17,6%
більше 100% 1,2%
важкооцінити 6,1%
не отримую 34%
11)Оцінітьякість свят на факультеті.
Відмінно 6,7%
Добре42,9%
Задовільно 21%Погано 29,5%

