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Мысли вслух

Iнтерв’ю з деканом!!! на 3 стор.

Їсти чи не їсти?
Ну як там з їдальнею?

Звичайно ж їсти! В чому питання! Але що їсти, де, і найголовніше, за
скільки – ось проблеми, які стоять насамперед, коли ми намагаємось
перехопити під час занять щось смачненьке. Та це не так легко. Треба
героїчно вистояти цілу чергу, доки дочекаєшся змоги купити собі щось
пристойне. При цьому мимоволі приходять думки про обіцяну їдальню. Як
там з нею?
Чому на нашому факультеті немає сервісу? Ми зацікавилися цим
питанням.
Про те, що на нашому факультеті «боротьба» за їдальню іде вже не один
рік, відомо кожному. Ще старожили нашого факультету памятають цей веселий
заклад у наших стінах, але його, на жаль (чи на краще), закрили з-за
невідповідності санітарним нормам. Відтоді ця харчова епопея розбурхує розум
студентського активу. Не одне покоління студентських активістів як нашого,
так і інших «братніх» факультетів (РФФ, кібернетики, мехмат), намагалося
зрушити цей камінь. В свій час великих успіхів у цьому досягла команда
профсоюзу нашого і сусідніх факультетів під ініціативою Боханова Кирила,
але... продовження цієї історії розпочалося трохи пізніше...
Зрушення у питанні почалося тоді, коли було здійснено зміну керівництва
університету. Назначений виконуючим обов’язки ректора пан В. Литвин вже в
перші дні своєї роботи (що дуже приємно) зацікавився діяльністю
самоврядування нашого університету. Він запросив на зустріч представників
студентських парламентів факультетів, серед яких були і наші. Зустріч
проходила у дуже дружній атмосфері. Спочатку разом з новим керманичем було
обговорено першочергові загальні питання студентства Університету. Далі
кожен з представників міг ознайомити голову Університету нагальними
питаннями своїх факультетів чи інститутів. Звичайно, мова зайшла про нашу
багаторічну проблему.
До речі, виявилося, що ми не єдині відчуваємо такий дискомфорт. Від
багатьох парламентарів було чути про надвисокі ціни та кілометрові черги до
буфетів.
(продовж. на 2 стр.)

Ничто так не заразительно, как смех шефа!
JJJ
Настоящим героям ордена не нужны, это
орденам нужны настоящие герои.
JJJ
Только единицы знают, что миллионы
состоят из нулей.
JJJ
Скромность красит человека…
в серенький цвет.
JJJ
Никогда не делайте ничего правильно с
первого раза, иначе никто потом не
оценит, как это сложно.
JJJ
Во всех уголках земного шара.
JJJ
Одно другому не мешает – так говорят
хорошие танцоры.
JJJ
У влюбленных есть странный обычай
дарить друг другу трупики цветочков.
JJJ
Счастье – это когда тебе все завидуют, а
испортить не могут.
JJJ
К месту сказанная глупость
приравнивается к мудрости.
JJJ
Светит, но не греет? – Открытый
холодильник.
JJJ

Если конкурента нельзя купить,
его следует продать.
JJJ
Внедорожник это автомобиль, который
застрянет там, куда другой не доедет.

У Вас є питання або Вам потрібна допомога? Пишіть на нашу скриньку sppd@ukr.net
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Дозвілля

Стр.№2

(продовж., початок на стор. 1)

Проте реакція була миттєвою. Наступного ж дня Гордіїв вузол було розрубано – до нашого факультету завітав проректор з
науково-педагогічної роботи .
Нарешті! На сьогоднішній день ведуться роботи по відновленню їдальні у переході між фізичним та радіофізичним
факультетами. До наступного навчального року планується відкрити одну з чотирьох секцій закладу (який був курсантською
їдальнею і ремонт в ній востаннє проводився в 1979 році J), а в перспективі є надія на повне відновлення.
Та на цьому справа не завершилась. Проректора зацікавила цінова політика центрів харчування. Взагалі-то, їх в нашому
Університеті три: в головному корпусі, в Інституті міжнародних відносин, та наш, дирекція якого знаходиться в кафе „Мрія”. Й
що ви думаєте? Крім загального значного завищення вартості, виявилося, що ціни нашого відділення суттєво вищі за
представників інших центрів, в той час як якість відчутно поступається рівню того ж КІМО.
Було вирішено провести моніторинг закладів студентського харчування інших провідних університетів нашого міста та
виявити, чи так все має бути? Відповідальність за проведення цієї важливої місії поклали на голів студентських парламентів
Університету Андрія Пристаю та фізичного факультету Андрія Зінченка. Що ж було виявлено? Ви можете подивитися самі.
Нижче представлені (станом на 25 квітня) ціни двох інших університетів: Київського національного економічного та Київського
національного авіаційного університетів. Дивує, чи не правда? Сподіваємось, що на нашому факультеті з часом з’явиться щось
подібне. Смачного!
КНЕУ
Найменування
Борщ зі сметаною,
500 г
Розсольник,
500 г
Биток з філе курки,
75 г
Оладки з яблуками,
150 г
Каша гречана,
150 г
Картопля тушкована,
150 г
Чай з цукром
Компот (свіжоморожені фрукти)

КНАУ
Ціна, грн
Найменування
Перші страви
4 – 00
Борщ зі сметаною,
250 г
4 – 24
Суп картопляний,
250 г
Другі страви
5 – 70
Битки по-київськи
75 г
1 – 65
Оладки з родз.,
150 г
Гарніри
0 – 95
Каша гречана,
150 г
1 – 73
Картопляне пюре,
150 г
Напої
0 – 80
Чай з цукром
1 – 50
Компот
(сухофрукти)

Ціна, грн
2 – 55
1 – 97

5 – 13
2 – 53

1 – 15
2 – 95

0 – 80
1 – 00

Штанько Олесь

Clublife
Эта рубрика продолжает информировать вас о самых свежих новостях в клубной индустрии
Украины и всего мира. Помимо звёзд электронной музыки, начиная с этого выпуска, будут озвучиваться
также самые свежие релизы и их анонсы.
Клабберы всего мира объединяйтесь! В прошлом месяце громко отгремели фестивали Godskitchen и Red
Bull Dance portal. В этом же и следующем нас ждут не менее интересные события, так что самое время
объединяться.
Во-первых, именно в апреле стал известен лайн-ап фестиваля Global Gathering Ukraine’08, а именно: Armin
van Buuren, Eric Prydz, Steve Angello, Sander Kleinenberg,, Junkie XL (Live), Dirty South, Goldie, Sean Tyas, Skylark (Live), Micky Slim,
Mark Eteson, а также много других зарубежных и украинских ди-джеев. Это мегасобытие будет проходить на аэродроме «Чайка» 12
июля, а билеты пока стоят всего 140 грн. Во-вторых, 17 мая клубу «Forsage» исполняется 2 года. На нём будет играть специально
приглашенный гость Claude VonStroke(USA). Также в Украину, в клуб «Арена» заедет дважды лучший ди-джей мира Paul Oakenfold и
будет это днём раньше, то есть 16 мая. В-третьих, самым реальным для посещения событием будет выступление Dusty Kid’а (Italy) в
клубе Saxon. Этот ди-джей и продюсер является одним из тех, кто диктует современные тенденции в мире electrotech и tech-house
музыки. Эта вечеринка будет проходить 23 мая.
Насчёт релизов, следует отметить выходы альбомов гуру танцевальной музыки Armin van Buuren’а и Tiesto. Лучший ди-джей
планеты 16 апреля издал альбом Imagine, выхода которого фаны ждали около двух лет. Tiesto, а вернее ремиксёры, создали новую
версию Elements of Life(Remixed), который уже есть в продаже. Также был анонсирован следующий том мегапопулярной серии In
Search of Sunrise, который выйдет 10 июня. На это раз это будет уже седьмая часть и связана она будет с Азией.
На последок, хотелось бы сказать что если вы хотите потусить и получить флаер на мероприятие, то внимательно следите за
объявлениями на доске студпарламента. Желаю всем удачи в учёбе и прекрасного отдыха. Peace!
Roha aka RK

Мысли вслух

Если женщина злится, значит она не только неправа, но и понимает это
JJJ
Люди бывают 10 типов: те кто понимает двоичную систему счисления и те, кто не понимает

Якщо у Вас є побажання щодо нашої роботи, то пишіть нам на електронну адресу sppd@ukr.net
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Цікаві люди

Стр.№3

Макарець Микола Володимирович: «Навчання в школі здавалося таким простим,
ясним і легким, що я дивувався: що там можна вчити цілих десять років, адже
там і так все очевидно...»
Добрий день, розкажіть, будь ласка, про своє дитинство: які
моменти були найяскравішими?
Найяскравіші моменти? Це було 12 квітня 1961 року, коли
полетів
Гагарін у космос! Пам’ятаю як
сьогодні: такий день був, як оце зараз – сонце
світило, таке яскраве, так красиво було! Мені
було тоді шість років. Ми з батьком орали
поле, коли підбігла сусідка і сказала, що
полетів. Батько спочатку незрозумів, злякався,
подумав, що війна почалась... Це було щось
надзвичайне! Було й багато інших моментів,
але цей найкращий!
А чим Ви захоплювались у роки юності?
Астрономією: телескопи будував, книги
читав, статті писав шкільні (з посмішкою). Я
тоді був ще в четвертому класі, це було в
шістдесят шостому році, здається. Астрономія
привернула мою увагу ще в ранньому
дитинстві, і вже не відпускала.
А чи були у Вас ще якісь захоплення,
можливо спортивні, чи музичні?
Я виріс у селі – а у селі всі спортсмени, усі
музиканти – усі співають; всі бігають в футбол грають у вільний
час, чи займаються роботою. Село не вимагає якихось вкладань:
для того щоб займатись музикою – можете горлати на всю. Я
родом з Полтавщини. Чудова місцина! Там ви можете бігати де
хочете, ви – вільна людина, менш обмежена, ніж у місті. В селі
набагато більше свободи. Там я вирісJ.
А як пройшли Ваші золоті студентські роки?
Золоті студентські роки... В університет я вступив з другої
спроби, одразу після армії, в 75-му році. Це були чудові роки.
Щоправда я вчився, як сказати, - інтенсивно. Постійно
бракувало часу. В перше я сходив у кіно наприкінці третього
курсу. Тут був такий кінотеатр „Прогрес”. Навчання давалося
дуже легко! Після школи не пройшов по конкурсу на
астрономію – не набрав бали, а коли повернувся з армії (в армії
коли служив, то був у Військово повітряних силах – на точці, це
така мала станція, малим контингентом людей і я мав змогу
підготуватися). Коли після демобілізації я поступав до фізфаку,
не на астрономію, а просто на фізфак, - я був вражений.
Навчання в школі здавалося таким простим, ясним і легким, що
я дивувався: що там можна вчити цілих десять років, адже там і
так все очевидно, тож процесор там десь працював тихо. тобто
вчитись було легко!
А що Ви вважаєте ключовим моментом свого успіху і взагалі
вважаєте Ви себе успішною людиною?
Я про це якось ніколи не задумувався (J), розумієте то не та
координата вздовж якої варто рухатисьJ, воно ні до чого
гарного не приводить. Є просто речі які тобі подобаються, або
не подобаються, зовнішні. Ти до них прагнеш, якась наука,
дівчина чи ще щось в молоді роки і ти намагаєшся досягнути
цього, а коли починаєш думати про себе, це ... не варто гратися з
такими питаннями.
Чи важко керувати фізичним факультетом?
Ну я ним ще практично не керував J, тільки кілька місяців.
Нелегко, але цікаво. Факультет це відкрита жива система. навіть
сам факт того, що ви тут знаходитесь вже змінює факультет.
Можна змінити його на краще, в своїй уяві, а як воно вийде?
Одні люди казатимуть, що це не краще, інші - що краще.
Звичайно, хотілося, щоб у студентів було більше можливості
займатися фізикою, яка вимагається не тільки за кордоном, а й в
Україні. Бо ми орієнтуємось на зовні, а закордонні країни

Ви не уявляєте свого життя без фотоапарата? Вам
пощастило сфотографувати щось надзвичайно кумедне,
або цікаве? – Тоді надішліть нам свої фотографії на
скриньку sppd@ukr.net і приймайте участь у

конкурсі фотографій приуроченого до Дня Фізика,
переможців чекають цінні подарунки.

завжди орієнтувались самі на себе, наприклад, так робило США,
зараз робить Китай – на початку 60-их це було жалюгідне утворення,
а зараз така потужна країна, але вони не дивилися назовні: чи
подобаються вони там комусь, чи не подобаються.
Вони знали, що треба робить і робили, і досягли
успіху в очах інших. Так само і тут. Ми повинні
дивитися, що нам потрібно по фізиці тут, а не
заглядатися на інших.
Розкажіть про свою наукову діяльність.
Наукова діяльність у мене приблизно в одному
ракурсі – це взаємодія швидких заряджених
частинок з твердим тілом, я цим почав займатися
ще під керівництвом Федорченка А.М., але він був
більш юридичним керівником, а безпосередньо зі
мною займався Фалько Григорій Леонідович. Хоча
мене цікавлять багато речей, певний час
наприклад я доволі щільно займався проблемами
пов’язаними з руйнуванням твердого тіла,
випромінюванням. Колись там в 80-х роках, коли я
захистився, на кафедрі було дуже багато робіт,
пов’язаних з військовою тематикою. Там є свої
цікавинки.
А скажіть, будь-ласка, як Ви ставитесь до навчального плану, за
яким ми зараз навчаємось?
Ви знаєте, коли я в минулому році був звичайним викладачем. то я
його звичайно не любив і бачив, що багато інших теж не любили. Я
чув легенди, що в МДУ все роблять по-своєму, роблять класно,
взагалі все супер-супер. Але коли я став деканом і подивився із своїм
заступником сайти цих же факультетів, того ж МДУ інших ВНЗ
Європи, то побачив, що Болонська система охоплює всіх, і плани такі
ж самі; рейтинги. бали, кредити, модулі. Оця вся система, хоча я в ній
не бачу особливо великих переваг, не відчуваю, скрізь діє і всі їй
змушені підкорюватись. Я думаю, що через кілька років почнуть
проявлятися її сильні сторони і слабкі місця, які безумовно є, бо я вже
їх бачу, і тоді вона буде підкореговуватись, а можливо і зміниться
більш кардинально. Але самі по собі навчальні плани нормальні, там
є така фундаментальна частина яка мені дуже подобається: 480 годин
матаналізу звучить серйозно, тільки одного матаналізу без вищої
математики; кілька тисяч годин фізики – не кожна людина таке
витримає. За такої інтенсивності звідси виходять (ті хто нормально
після цьо йдутьJ) такі загартовані люди, яких в інших ВНЗ ви не
знайдетего, через те , що програма важка для посередніх студентів, я
вже не кажу про слабких. Але ті, хто її повністю осилює – це
висококласні спеціалісти, і за кордоном в будь-якому ВНЗ навіть
питань не виникає про визнання: „Фізфак київського університету –
все нормально!”, чого не скажеш про деякі факультети.
Чи спростило тестування, на вашу думку, вступ на наш
факультет?
А чим воно спростило? Нічого воно не спростило, бо в Україні набір
тестованих десь близько кілька десятків тисяч, до ста тисяч. Але ж не
всі з них – люди, які вивчатимуть фізику, тобто всі, хто поступатиме
у технічні ВНЗ. В минулому році фізфак, радіофізичний та медичний
університет імені Богомольця залишались «мастодонтами», в яких на
екзаменах фігурувала фізика, в усіх інших її просто не було. Оце вам
відповідь про популярність.
Наш випуск газети буде приурочений до Дня фізика, чи хотіли б
Ви щось побажати нашим студентам та викладачам?
Здоров’я, в першу чергу, гарного почуття гумору, відсутності
фанатизму в усьому і насолоди життям, щоб робота, яку вони собі
обрали, давала їм задоволення, інакше життя втратить сенсJ.

Кононенко Олена

З радістю врахуємо Ваші побажання щодо
наступих випусків рубрики „Цікаві люди”.
Пишіть нам на електронну адресу
sppd@ukr.net

У Вас є питання або Вам потрібна допомога? Пишіть на нашу скриньку sppd@ukr.net
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Апельсин

День Фізика 2008
ПРОГРАМА
13.05.08 (вівторок)

Наукові збори фізичного факультету, присвячені відкриттю “ДФ-2008”
1. Відкриття конференції молодих вчених «Наука ХХІ століття».
12.30
2. Доповідь директора Інституту теоретичної фізики, академіка НАН України, професора Загороднього
Анатолія Глібовича на тему «Запорошена плазма»
3. Доповідь президента Українського фізичного товариства, завідувача сектором Інституту напівпровідників,
член-кореспондента НАН України, професора Литовченка Володимира Григоровича
на тему «Сонячна енергетика»
4. Доповідь заступника міністра з питань освіти, професора Стріхи Максима Віталієвича на тему «Перспективи
вищої освіти та наукових досліджень України»
5. Виступ кращого випускника 2008 року і його нагородження почесним дипломом.

14.05.08 (середа)
Наукова конференція молодих вчених “Наука ХХІ сторіччя”:
– усні доповіді аспірантів та студентів на секційних засіданнях

14.15

15.05.08 (четвер)
Наукова конференція молодих вчених “Наука ХХІ сторіччя”:
– стендові доповіді студентів.

14.15

16.05.08 (п‘ятниця)
Розважальна програма
1.
2.
3.
4.
5.

Парад.
Прес-конференція.
Аукціон, ігротека.
Концерт “ДФ - 2008”.
Дискотека (в студмістечку)

12.30
14.00
15.00
18.00
20.30

Життя фізиків
Ернест Резерфорд користувався таким критерієм при виборі своїх співробітників. Коли до нього приходили вперше, Резерфорд давав
завдання. Якщо після цього новий співробітник питав, що робити далі, його звільняли.
На початку наукової кар'єри Ейнштейна один журналіст спитав пані Ейнштейн, що вона думає про свого чоловіка.
- Мій чоловік - геній! - сказала пані Ейнштейн. - Він уміє робити все, крім грошей.
Резерфорд демонстрував слухачам розпад радія. Екран то світився, то темнів.
- Тепер ви бачите, - сказав Резерфорд, - що нічого не видно. А чому нічого не видно, ви зараз побачите.
Видатний німецький фізик Вільгельм Конрад Рентген одержав листа з проханням надіслати... кілька
рентгенових
променів
з
вказівкою,
як
ними
користуватися.
Виявилося, що в автора листа в грудній клітці застрягла револьверна куля, а для поїздки
до Рентгена у нього не знайшлося часу. Фізик Рентген був людиною з гумором і
відповів на листа так: "На жаль, зараз у мене нема ікс-променів, до того ж
пересилка їх - справа дуже складна. Вважаю, що ми можемо зробити простіше:
надішліть мені Вашу грудну клітину".
Замислений Альберт Ейнштейн зустрів свого друга і привітно попросив його:
- Приходьте до мене ввечері. У мене буде професор Стімсон.
- Але ж я Стімсон! - здивувався друг.
- Це не має ніякого значення, - заперечив Ейнштейн, - однаково приходьте!
Автор третього закону термодинаміки Вальтер Нернст в години дозвілля розводив коропів. Одного разу хтось глибокодумно зауважив:
- Дивний вибір. Курей розводити і то цікавіше.
Нернст спокійно відповів:
- Я розводжу таких тварин, які перебувають у термодинамічній рівновазі з оточуючим середовищем. Розводити теплокровних - це значить
зігрівати на свої гроші світовий простір.
Редактор рубрики Штанько Олесь

Головний редактор Зінченко Андрій
Над випуском працювали
Коробка Роман, Кононенко Олена,
Штанько Олесь.
13 травня 2008 року
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