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Образ фізика
Одного разу, розбираючи архіви Студпарламенту нашого
факультету за всі роки його існування, я натрапив на документ, який
значно виділявся з великої кількості інших. Це було соцопитування,
проведене ще у 2005 році. Статистика – штука цікава, тим паче
якщо вона стосується реальних людей. Тому було вирішено відродити
цю ідею і розпочати регулярні соціальні дослідження серед студентів.
Як напевно, більшість з вас знає, минулого тижня було проведене повторне
соцопитування, яке відновило свою назву чотирирічної давності. Було запропоновано
15 питань для студентів першого, другого та третього курсів, які з різних сторін
освітлювали особистість студента: від середнього балу на сесії до пропозицій провести
акцію на факультеті. Відповіді, отримані від студентів, інколи навіть шокували
організаторів, але без цього не обходиться жодний подібний проект. J Так як
опитування було анонімним, застосовувати цю інформацію для виховної роботи ми не
могли, та і бажання особливо не виникало. J
Частина статистики у вигляді діаграм і пропорцій знаходиться на другій сторінці, то
ж на цій ми розглянемо деякі цікаві моменти. Почнемо, звісно, с першого питання. Як
ви бачите середній бал за 4 роки виріс, і, до речі, у некурців він складає 4,18, а у курців
3,9, тож робіть висновки. Щодо комп’ютерних ігор, то треба відмітити, що 46%
опитуваних у них взагалі не грає, а 31% грає всього 1-2 години на тиждень. Розвиток
особистостей є досить різностороннім, більшість відвідує культурні заходи і читає
художню літературу, що не може не радувати. Щодо кількості працюючих студентів
серед нас, то їх кількість складає 26%, з яких 16% працюють тимчасово. Проведення
вільного часу для студентів не є проблемою, бо 66% робить це у компанії друзів, 35% за
комп’ютером, 23-24% у рівній мірі в кінотеатрі, на спортмайданчику або ж наодинці.
Особливо треба відмітити, що кількість дівчаток на факультеті виросла аж на 5%, тобто
стереотипи продовжують руйнуватися. 41% опитаних оцінив фізфак як другу домівку
на 4, тоді як ~25 % на 3 і на 5. Також ми розглянули пропозиції студентів щодо
проведення певних заходів на ФФ (див. нижче), а якщо вас цікавить більш детальний
звіт, то він найближчим часом буде представлений на дошці Студпарламенту.
То чого ж, на думку студентів, не вистачає на факультеті? Найпопулярнішою була
думка про недостатню кількість культмасових заходів, як то концерти або дискотеки.
Також не менш актуальною є проблема опалення, бо як і у минулому опитуванні,
проект, який серед студентів дістав назву «Зігріємо ФФ», зібрав багато голосів. Можна
відмітити не менш цікаві пропозиції, такі як створення театру, проведення балу,
відкриття актового залу, покращення зв’язків з іншими університетами, встановлення
кавових автоматів та інші. Без сумніву наша організація буде орієнтуватись на ці
побажання, бо це одне з завдань Студпарламенту. То ж якщо ви чітко уявляєте
проведення певної акції чи організацію проекту звертайтесь до нас. J На цій приємній
ноті хочеться побажати всім підвищення середнього балу та цілеспрямованості у своїх
діях.
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Читайте
у номері:
„Образ фізика”
Який він, фізик 2009 року і
чим відрізняється від свого
предка з далекого 2005-го?
Читайте результати соціологічного опитування.

Путь к сердцу студента
Ура, ура , ура, горячая... еда!
На факультете открылась
столовая!

Два замдекани – один
факультет!
Інтерв’ю з найвпливовішими
у житті студентів представниками аміністрації –
нинішнім
та
колишнім
замдеканами з навчальновиховної роботи.

Сторінка творчості
Лабиринт Минотавра
Администрация ИВЦ дает
ответы на часто задаваемые
вопросы о сети.

Всі до активного
життя!
Плани Студентського парламенту, нові проекти та
пропозиції.

Роман Коробка
Сайт Студентського парламенту факультету http://sp-phys.at.ua/
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Дизайн: Олесь Штанько
Готуйтесь до нових проектів Студентського парламенту! Не пропускайте оголошень!
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Факультетське життя

Путь к сердцу студента
Помнится, в третьем выпуске нашей газеты мне приходилось писать статью о строительстве
новой столовой. Помню, в то время исполняющим обязанности ректора был Владимир Литвин.
Созвав главных представителей самоуправления Университета, он пообещал обеспечить новую
столовую. Прошло время, избрали нового ректора Университета, а обещание руководства все же
было выполнено. Теперь мы имеем возможность полноценно пообедать, практически не уходя из
факультета.

Первое впечатление о столовой – это невыразимое восхищение прелестями дизайна
нового заведения и коридора, ведущего к нему.
Честно, вряд ли кто-то ожидал такого. Чего стоит
только раздвижная дверь, которая, очевидно, не
раз станет объектом экспериментов «а вдруг не
успеет?..» Диваны и пальмы, зеркала и ковры.
Одним слово – шик и блеск. Кто еще не видел,
бегите сейчас же и посмотрите!
Да и не удивительно, ведь Университет затратил на реконструкцию столовой не много не мало
6 миллионов гривен. Теперь она состоит из
четырех секций. В первой могут свободно обедать
изморенные наукой студенты. Вторая – это
курсантская столовая, предназначенная для
военного института. Третья секция (та, что
справа) – это отдел для официальных приемов.
Четвертая, и недоступная зрению часть, покрыта
танцевальным покрытием. Там, по-видимому,
будут устраивать вечеринки.
Приятно отметить, что студенты нашего и
радиофизического факультета также внесли свою
лепту в открытие столовой, постоянно заявляя
руководству Университета о ее жизненной необходимости. Очень хорошо поработала
команда Боханова Кирилла, бывшего главы студенческого профбюро. Этот вопрос был
снова поднят главой Студпарламента Каражовым Андреем на встрече лидеров
самоуправления с и. о. ректора Владимиром Михайловичем Литвином.
Теперь столовая есть! Но дело не только в красивой обстановке. Приятно удивило
меню, порадовали непривычные для физфака умеренные цены (сравнивали – такие же, как
в Красном корпусе). Посчитали – можно вполне сытно, а главное вкусно пообедать за 1520 гривен. Отлично!
Правда, со временем появились и неудобства. Первое заключено в чрезмерной
длительности очередей. Но не советую ударяться в отчаяние – такое наблюдается всегда,
когда начинает работу заведение, пользующееся повышенным спросом. Неудивительно,
ведь столовая предназначена, в принципе, для всех четырех факультетов. Будем надеяться,
что эти длинные очереди – лишь временное неудобство, связанное с еще не отработанной
схемой функционирования. Через месяц-другой, когда будет налажен механизм, они
должны сократиться минимум в полтора раза.
Головную боль также должна испытать администрация. Раньше студенты, сбегающие с
третьей пары на кубик – полазить в Интернете, не были особой проблемой. Теперь
сомневаюсь, что многие грызуны
науки способны перетерпеть
голод и не дезертировать со
второй полупары на желанный
обед. Подтверждением является
стопроцентная
заполненность
столовой уже на третьей паре
(что я там делал в это время?
хороший вопрос…).
Посмотрите, как, меньше чем
за полгода, изменился образ
питания:
от
скромненького
буфета у входа, где уставшие от
стояния в очереди студенты
быстро жевали соевые хот-доги,
до полноценной столовой и
буфета, где можно культурно посидеть за чашечкой кофе. Кризис кризисом, а на
физфакультете все идет «пучком». Так держать! Ждем открытия метро… Всем приятного
аппетита!
Олесь Штанько; Фото: Кирилл Симонов

ПРАВДА
èëè

НЕТ?
На следующих субботниках студенты
будут рыть метро на Теремки.

JJJ
За столовую для факультетов идет
борьба между "МакДональдс" и
"Пузата хата".
JJJ
В День Физика в общежитии вместо
горячей воды из крана
будет течь пиво.
JJJ
Соотношение парни/девушки на
физфаке скоро приблизится к курсу
гривна/доллар.
JJJ
В "Планете" будет проведена
"Вахтерша-party". Вход по квитанциям
об оплате за электроэнергию за
предыдущий месяц.
JJJ
Совершенно недавно учеными было
установлено, куда денутся
пингвины, когда растает Антарктида.
Новой средой обитания признана
200-ка.
JJJ
Администрация попыталась выяснить,
чем отличаются
студенты от тараканов. Оказалось,
тараканам не нужно проходить
флюорографию и дерматолога.
JJJ
В противовес сайту «В Контакте» на
физфаке создан сайт «На Лекции». Для
повышения посещаемости
периодически проводятся деканатские
проверки.
JJJ
На факультете кибернетики студенты
отказались от 100-бальной и учатся по
128-бальной системе.
JJJ
Кафе "Мрія" сделала первый шаг к
европейскому качеству. Теперь она
называется "Dream".

Електронна адреса редакції газети „Цитрус”: citrus.phys@gmail.com
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Два замдекани – один факультет !
Про найвпливовіших у студентському житті представників адміністрації – старого і нового замдеканів
з навчально-виховної роботи. Нарешті вони зустрілися на сторінках нашої газети у… веселому інтерв’ю.

Олексій
Володимирович

Володимир
Миколайович

Макаренко

Горкавенко

„Народився у Києві. Навчався
спочатку в середній школі №200, а
потім
у
фіз.-мат.
ліцеї
при
Університеті, ну і потім фізичний
факультет. Школу закінчив з золотою
медаллю, а Університет з дипломом з
відзнакою”

„Народився під Ніжином, Чернігівська область, провів там десь три
роки. Потім мої батьки переїхали до
Черкас, де я проживав до 1996 року,
поки не став студентом фізичного
факультету нашого Університету”

Як пригадується вам дитинство? Чи полюбляли Ви бешкетувати? Які пам’ятаєте свої найдотепніші витівки?
Дитинство звичайно було насичене: дуже багато чого цікавого.
Важко пригадати щось конкретне.
Витівки? Ну мабуть же ж були, та чимало. Але дорослим це
особливого клопоту не доставляло, або ж вони просто не помічали.

Найбільш яскраві враження з дитинства, мабуть, відносяться до
літніх канікул, які ми завжди проводили під Ніжином. Там дуже
чудова природа. Я там навіть колись худобу випасав.
Насправді, коли я був малим, то був не дуже гарною дитиною.
Постійно бешкетував, доставляв багато клопоту батькам, але потім,
десь в початкових класах школи, якось сам перевиховався. Тепер, як
бачите, перевиховую інших.

За що Ви отримали в школі перше зауваження? Чи викликали до директора через погану поведінку?
Ні, до директора не викликали, але в нас в школі була дуже строга
вчителька молодших класів, яку всі боялися. Найменше зауваження - і
до неї одразу ж викликали. Вона любила викликати до дошки та
"чихвостити" перед усім класом. Тоді прийом відбувався в три етапи. В
першому проходили найуспішніші учні, в другому ті, в кого були певні
труднощі з навчанням, та в третьому ті, в кого були серйозні проблеми.
Я пройшов вже на другому етапі. В нас була одна дівчинка, яка не
змогла пройти з першої спроби через те, що одного разу сказала, що не
виконала домашнє завдання.

У нас в школі в початкових класах на перерві діти сідали
один одному на плечі і бігали коридорами. За це я й отримав
своє перше зауваження. До директора, за погану поведінку,
мене не викликали.

А чим Вам більш за все запам’яталися студентські роки?
Ну... Звичайно багато чим, але більш за все тим, що у нас була дуже
дружня група. Навіть під час здачі сесії не було такого, щоб у когось
були особисті серйозні проблеми з навчанням. Вона і зараз дуже
дружня. Спочатку на першому курсі навчання займало дуже багато
часу, а десь починаючи з другого курсу вже ситуація змінилася: друзі,
свята, гуляння... Зараз між іншим такі дружні стосунки в групі
трапляються не так вже й часто.

Я дуже добре пам’ятаю мій перший день на фізичному факультеті,
коли в мене була перша лекція з математичного аналізу у Головача, і
мене надзвичайно здивувало, коли він нам надиктував десь шість
сторінок за одну лекцію – я був просто шокований. Ну й, звичайно,
гуртожиток. Я вважаю, що мені дуже пощастило – як перший, так і
старші курси я прожив з дуже колоритними, яскравими сусідами, як в
кімнаті, так і в блоці.

Як пройшов Ваш перший "День фізика"?
Я відверто кажучи не хотів би зараз піднімати цю тему. Багато хто з
ностальгією пригадує "халявне" пиво. Це було весело: бочку
підкатували до гуртожитку, відкривали кран непереривним потоком, та
все одно було повільно. Знайшлися люди, які залізли нагору, зірвали
пломбу (кришку зверху), і давай відрами розливати це пиво, причому
зверху спускали ковдрами трьохлітрові бутлі, та й то було мало. Один з
найяскравіших спогадів - це коли принесли дитячу ванночку, набрали
пива, і пішли. Це звичайно було неперевершено. Ми набирали пиво,
пили, а тару виставляли вздовж стінки в кімнаті в гуртожитку по
периметру. Вже начебто і достатньо випили, але пиво ще є. Сіли,
подумали: треба ж його кудись подіти:). Стали обдзвонювати своїх
друзів: прийшли мехматівці, радіофізики, кібернетики... Для них це
була фантастика!

Свій перший день фізика в деталях я якось не дуже
запам’ятав. Я чесно намагався не пропустити жодного з
заходів: парад, конференція, аукціон, якісь там конкурси,
концерт, дискотека... І під кінець дня був просто виснажений.
Цей день пройшов дуже яскраво. Я тоді відчув, що факультет є,
в певному сенсі, державою в державі, зі своїми правилами,
історією, атмосферою, традиціями... До речі, саме після ДФ я
відчув себе повноправним студентом, який повністю
усвідомив, де саме він навчається.
продовження на наступній сторінці ►

\

Сайт Студентського парламенту факультету http://sp-phys.at.ua/
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Чи болісно пройшла Ваша перша сесія? Який екзамен був найтяжчим?
Якщо я не помиляюся, на першій сесії у нас було два екзамени:
механіка та математичний аналіз. Механіка пройшла добре. В мене
викладав Маразуєв Юрій Анатольович, але здавали ми Слободянюку
Олександру Валентиновичу. Мені поставили п'ятірку. А от що
стосується другого екзамену, то там була така неприємність: я
переплутав день консультації та екзамену, і, коли прийшов на
консультацію, то з жахом дізнався, що екзамен вже пройшов. Я одразу
ж до зам. декана (а тоді ним був Юрій Анатольович), кажу: так і так, що
робити? Він сказав: це погано, але все-таки допуск до перездачі
виписали без проблем і я здав матан теж на п'ятірку. На цьому і
скінчилася моя перша сесія.

Скажімо так, я дуже ретельно готувався до першої сесії і, в останню
ніч перед іспитами перечитував конспекти. Зараз це смішно виглядає,
але я справді боявся, що мене можуть відрахувати. В результаті я здав
все на „відмінно”. Найскладнішим екзаменом був математичний
аналіз, бо сам курс був дуже об’ємним. Це, здається, був і мій перший
іспит. Запам’яталось, що на сам іспит я прийшов без заліковки,
написав роботу, здав Головачу. Він її перевірив, а потім запідозрив,
що я не той, за кого себе видаю. Змусив мене сходити в гуртожиток,
принести заліковку. Довго співставляв моє обличчя з обличчям на
фотографії й нарешті поставив відмінно. Однак, з того часу він мене
добре запам’ятав і наступні іспити з матану я здавав майже автоматом.

Які найцікавіші ексцеси пов’язані з Вашою роботою у вас траплялися зі студентами?
Тут є два моменти: справа в тому, що все це ще свіже в пам'яті,
причому не тільки в мене, тому якщо я приведу приклади, то хтось
може впізнати там себе чи свого товариша, а це нікому не треба. Але що
я можу сказати, так це те, що студенти інколи таке вигадують, що ні в
жодному романі не вичитаєш, та ні в жодному страшному сні не
побачиш! Постійно щось нове! Постійно! Інколи щось таке нове, що
хоч стій, хоч падай!

Було багато різних моментів. Наприклад, з останнього, кілька
днів тому один першокурсник намагався пронести в
напівпрозорому пакеті (дитяча наївність) через вахту в
гуртожиток дев’ять пляшок пива й потрапив на очі Юлії
Михайлівні...

Як Ви проводите своє дозвілля? Яку музику слухаєте? Чи граєте в комп’ютерні ігри?
Комп’ютерні ігри? Так. Вони цікаві.
А якщо так поглянути, то зараз
створюють дуже цікаві продукти.
Справа в тому, що зараз віртуальна
реальність усюди: фільми, ігри,
Інтернет,
навіть
засоби
масової
інформації - це теж віртуальна
реальність, вона багатогранна, але все ж
віртуальна. Дехто може знайти в ній те,
чого він прагне, що він не може
реалізувати у реальному житті, але це
все
достатньо
примітивне.
Що
стосується музики, то я слухаю багато
різнопланової музики, тому не можу
нічого
виділити.
Зазвичай
це
відбувається так: з'являється якась
група, викликає інтерес, ти слухаєш
тиждень-два її збірки, а потім відкладаєш в сторону. Не те, щоб вона
припинила подобатися, просто до неї пропадає такий інтерес.

Дозвілля я проводжу зі
своєю родиною. У гарну
погоду
ми
намагаємося
проводити вільний час на
природі у Голосіївському
парку або в Національному
Виставковому Центрі.
Я полюбляю різноманітну
музику.
Найбільш
мені
подобаються українські та
російські виконавці. Хоча б
тому, що я розумію, про що
люди
співають.
На
комп’ютерні ігри у мене не
вистачає часу, але година чи
дві на місяць випадає.

Чому Ви...
...ніколи не посміхаєтеся?
Ну чому ж! Я посміхаюсь, але це буває рідко (сміється). Одне
діло робота, а інше позаробочий час.

... тепер так мало посміхаєтеся?
Та з чого ви взяли? Хоча, можливо, це особливості роботи.

Які Ваші найулюбленіші місця відпочинку в Україні та за кордоном?
Ну "за кордоном" це, мабуть, гучно сказано. За кордон я виїжджав
мало. Хоча, раз вже зайшла мова на цю тему, мені дуже сподобався
Дрезден. На Україні немає нічого особливого, хоча в Криму досить
гарно. Я туди чимало їздив, але останнім часом вже декілька років
поспіль ми їздимо відпочивати на базу під Києвом. Там не тільки
природа, а й друзі, з якими ми вже десять років відпочиваємо разом.
Там достатньо добре.

За кордоном ми ще не відпочивали, але й на Україні є багато
чудових місць. Дуже сподобався Львів. Він дає враження, наче
потрапляєш у іншу державу, в старе казкове європейське місто.
Позаторік ми були на Чорному морі в Херсонській області – дуже
чудові враження. Звичайно, Дніпро та наші ліси в околицях Києва. Є
велике бажання побувати в Карпатах, однак все якось не виходить.

І на останок... Розкажіть, будь ласка, секрет спілкування з Буйницькою Юлією Михайлівною :)
У спілкуванні з Юлією Михайлівною, як і з іншими людьми, в мене
немає особливих секретів. Всі люди в деякій мірі егоїстичні, і це
нормально. Підходячи до когось, зокрема до коменданти, я спочатку
запевняю людину, що її проблеми вирішуються, а вже потім кажу про
свої. Звичайно настрій теж має певний вплив. Я бачив Юлію
Михайлівну в різному настрої, але можливо мені якимось чином
вдається його покращити. У будь-якому випадку, спілкування з зав.
гуртожитком мене, декана чи студента – це зовсім різні речі.

Ніякого секрету немає. Потрібно бути відвертим, чесно казати,
яка є ситуація і які можливі шляхи її вирішення. Вона завжди готова
співпрацювати. Хочу також додати, що, спілкуючись з завідуючою
гуртожитку, студенти повинні розуміти і усвідомлювати, що Юлія
Михайлівна робить величезний обсяг роботи, завдяки чому в
гуртожитку є порядок і дисципліна.

Бесіду вели: Олена Кононенко і Тамара Розуван
Фото: Кирило Симонов
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Янтарный взгляд

Сosa_nostra

Когда вокруг было лишь счастье,
Лишь свет играл над головой,
Услышала я голос страсти,
Как крик души, возглас немой.
Один лишь взгляд я твой словила.
Один лишь взгляд... Один лишь раз...
Не знала, что всю жизнь любила
Обман каре-зелёных глаз.
Янтарные глаза играли
На солнце. Чайные во тьме.
Зелёные они в печали,
Как золото - навеселе.
Они опаснее, чем звери,
Живущие в лесной темни.
Но что же я могу поделать,
Когда прекрасны так они...
Тогда ты не заметил просто
Того, кто смотрит на тебя...
Хотя, ты был нежданным гостем
В сердце моём. Прости меня.
И я влюблялась и прощала,
Я радовалась и ждала...
Потом прощалась, провожала...
Но не янтарные глаза.
Тебя не встречу я подавно...
Зачем?.. Я счастлива сейчас!
Но бесконечно благодарна
За взгляд каре-зелёных глаз!

Моя свеча
Свеча горит, играет пламя,
И лучики смеются ввысь!
И тут рождает подсознанье
Мечты, что в пору не сбылись.
В свету свечи всё как теплее,
Как-то по-новому, свежо!
И время всё бежит скорее...
И будущее вдруг пришло.
Жизнь пронеслась, как лучик света,
Стремительно и так светло...
В душе храню я свечку эту,
Что дарит радость и тепло.
И лишь сомкну глаза в конце я.
Свеча тогда со мной сгорит.
Ну а пока её лелею...
Гори, свеча! Продли тот миг!..
Когда уйду, с собой возьму я
Её, горящую, как жизнь.
И тихо я её задую...
В честь снов моих, что не сбылись.

Надсилайте ваші пропозиції щодо публікації на сторінках газети: e-mail: citrus.phys@gmail.com
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Internet life

На прошлой неделе мне посчастливилось побеседовать с
представителями Информационно-вычислительного центра
– начальником центра Бойко Юрием Владимировичем, а
также управляющим биллинговой системой Олейниковым
Александром Юрьевичем. Мы обсудили самые актуальные
вопросы о сети студенческого городка.
Q: Все ли общежития имеют подключение к сети?
A: С точки зрения пассивной коммутации, практически все из них
имеют доступ к серверной комнате. Это значит, что ко всем, за
исключением удаленных от студгородка общежитий, подведены
оптоволоконные линии. Другой вопрос в принципиальном наличии, а
также персональных проблемах функционирования локальных сетей в
каждом из общежитий. В частности, в данный момент оптическим
соединением пользуются 9 общежитий. Остальные, в том числе 8-е,
пока обеспечены обыкновенным медным соединением.
Q: Поступали ли предложения от администраций ограничить
доступ к игровым серверам? Может ли это делать администрация
биллинговой системы?
A: Увы, это действительно проблема. К нам обращались
представители факультетов с просьбами осуществить подобные
ограничения. Поскольку общежития – это территория университета, то
мы можем технически ограничить этот доступ в случае принятия
руководством Университета соответствующих решений. Правда, с
моей точки зрения, студенты всегда найдут другую возможность
подключения к игровым серверам. Поэтому эта мера не будет
достаточно эффективной. Студенты сами взрослые люди и должны
понимать, что время, отведенное на учебу, нужно использовать
именно для этого.
Q: Насколько велика вирусная опасность и есть ли способы
борьбы с ней?
A: К сожалению, объективно обнаружить и устранить источник
вирусов практически невозможно. Вирусная опасность проявляется
лишь тогда, когда вредоносные программы начинают производить
дополнительную нагрузку на оборудование. Тогда мы отключаем
источник. В противном случае, защита от подобных программ
ложится на плечи пользователей.
Q: Обеспечивает ли сеть свое функционирование и расширение
финансово?
A: Прибыльной систему считать нельзя да и задачи такой не могло
быть. Наш Университет просто пытался создать условия для обучения
не только в учебных корпусах, но и в общежитиях. Даже если считать
все время существования сети общежитий еще до проведения оптики
(а она функционирует с 2002 года), сумма, которую затратил
Университет на создание сети, не окупилась. Для покрытия затрат
понадобится еще не менее 5 лет.
Q: Будет ли осуществляться установка Wi-Fi-радиоточек в
общежитиях студгородка?
A: Проблема использования беспроводной технологии заключена в
том, что, согласно нынешнему законодательству, для ее установки
необходимо пройти сложную юридическую процедуру. Это создает
существенные трудности. Даже те Wi-Fi-точки, которые действуют в
данный момент (в Красном корпусе), являются собственностью фирмспонсоров. Для выполнения серьезных проектов, с использованием
технологии беспроводного доступа, Университету необходимо будет
получить лицензию на этот вид деятельности.
С другой стороны, несмотря на мобильность и удобства, Wi-Fi точки
не обеспечивают надежность, присущую проводной сети. Поэтому,
исходя из первоначального назначения сети – обеспечения
качественного доступа сотрудников и студентов к учебным ресурсам –
больше внимания уделяется именно проводной технологии.
Q: Ликвидируются ли аккаунт после исключения студента или
окончания ним университета?
A: Ни в коем случае. Мы не получаем такие распоряжения. Ведь
человек может остаться работать в Университете или продолжать
образование в аспирантуре.
Аккаунт – это личная собственность. Использование, ликвидация, а
также исключение возможности неправомерного использования
другими лицами является делом пользователя. Здесь мы бессильны
что-либо сделать, во всяком случае, до обращения к нам самого
пользователя. Другое дело, что мы сравниваем базу студентов с базой

открытых
аккаунтов.
Аккаунты,
которые не
нашли своего владельца в
актуальной базе студентов,
блокируются до выяснения
обстоятельств в каждом
конкретном случае.
Q: Существует ли у ИВЦ
потребность в молодых
специалистах,
есть
ли
перспективы по устройству
на работу?
A: Безусловно, необходимость в специалистах есть, и
она крайне велика. Мы с
радостью приглашаем на
работу студентов Университета, обладающих знаниями в
нашей
области.
Кроме
Бойко Юрий Владимирович:
получения стабильного рабоМы заинтересованы в
чего места, они могут бесконструктивном сотрудничестве
платно пройти обучение в
со студентами
сетевой
академии
Cisco
Systems, получив при этом
неплохой опыт работы.
Проблема же заключена в следующем. Многие молодые сотрудники
после получения определенных навыков, переманиваются частными
предприятиями и оставляют нас, не оправдав вложенные усилия. При
этом, соглашаясь временно на более высокий заработок, они зачастую
лишают себя дальнейшего профессионального роста и возможности
повышения квалификации.
Q: С чем связаны перебои с Интернетом в студгородке, и, в
частности, в 8 общежитии?
A: В сети Университета существует четыре контрольных точки, на
которых основана ее работа. Сбой или отключение электроэнергии в
одной из них приводит к проблемам во всей сети. Правда, неполадки
быстро устраняются. Есть также фактор, непосредственно связанный
с проблемами 8-го общежития, а именно с модемом, который
отключается всякий раз, когда возникает вирусная угроза. Для
устранения этой проблемы нужно обеспечить хорошее соединение.
В этом плане мы сделали все, что могли. Было передано
необходимое для подключения оборудование, значит, существуют все
возможности для полноценного функционирования. Но, увы, из-за
нехватки рук, нельзя чего-либо сделать без ответных шагов навстречу,
которые мы не всегда находим.
Здесь можно упомянуть опыт кибернетиков в построении сети
общежития, которых, при всех сложностях, финансово поддержал
факультет. Институт международных отношений решил проблему
сети в общежитии – сразу под ключ. Успешное решение зависит от
многих факторов: активности самих студентов, состояния
конкретного общежития, отношения факультетов к происходящему,
дирекции студгородка.
Q: Что делать, если возникли проблемы?
A: В каждом из общежитий есть студенты-администраторы, которые
добровольно сотрудничают с нами. Получая определенные
привилегии, они помогают в устранении неполадок, которые
возникают в сети. Поэтому при возникновении каких-либо проблем,
нужно обращаться к ним. Также мы рады вести диалог со всеми
активистами, кто заинтересован в хорошем функционировании сети.
Q: Какие улучшения планируются в будущем?
A: Сейчас завершается этап перехода всех общежитий на оптическое
соединение. Следующим шагом будет более быстрый вид обмена
информации, который заменит изжившее себя VPN-соединение. Но
это уже планы на более отдаленное будущее.

беседу вел Олесь Штанько
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Студентський парламент

Всі до активного життя!
18 березня на факультеті буде проходити Конференція
студентів факультету. Вона скликається Студентським
парламентом. Питання, що розглядатимуться на ній такі:
1.Затвердження
«Положення
про
студентське
самоврядування»
2.Звіт голови Студентського парламенту Каражова
Андрія про роботу СП за останній рік.
3. Обрання членів Студентського парламенту.
4.Обрання
делегатів на Конференцію
студентів
Університету.
Зараз коротко по цим питанням.
Стосовно першого – аналогічне Положення було рік назад
прийняте в Університеті. Воно необхідне для факультету, тому
що: закріплює та узаконює усі ті устої, які існували на
факультеті до нього та дає чітку законодавчу базу для
побудови та розширення студентського самоврядування. Воно
регулює вирішення питань між адміністрацією та студентами,
прописує основні задачі самоврядування на факультеті та
функціонування органів самоврядування. Після затвердження
на Конференції студентів вона буде подана на Конференцію
трудового колективу факультету.
Щодо другого питання, то майже половина звіту (за
позатой семестр) розміщена на дошці СП. На зборі узагальнить
та підведе публічно підсумок голова СП. Основна задача
Конференції, стосовно цього питання,– це оцінити

роботу Студпарламенту.
По третьому питанню, всі студенти, що бажають займатись
самоврядуванням, хочуть пройти справжню школу лідерства,
жадають творити на благо власного факультету можуть
приєднатись до колективу Студентського парламенту
факультету
та
Університету!
Щоб
стати
членом
Студпарламенту факультету, необхідно подати заяву на ім’я
голови СП Каражова Андрія до 18 березня та прийти на
Конференцію. Нагадуємо, що в цьому семестрі стартує багато
цікавих проектів до яких може долучитися кожен, серед них:
„Теорія успіху”, „Мафія”, „Кіноклуб”, „Рок-фестиваль”,
„Брейн-ринг”, „Школа молодих лідерів”, „Маёвка”, „Квест”,
або приєднатись до колективу творців факультетської газети
„Цитрус”. Якщо у вас є власні ідеї та мрії, які ви жадаєте
реалізувати, то дружня підтримка та допомога зі сторони
Студентського парламенту гарантована!
Щодо четвертого, Конференція має затвердити 15 людей в
якості делегатів на університетському рівні, які будуть
представляти інтереси факультету на Конференції студентів
Університету.
18 березня матиме історичний характер для факультету, бо
прийняті на Конференції рішення будуть впливати на
студентське життя на факультеті завжди.
P.S. Продивитись Положення та почитати опис та план
проектів можна на сайті та на дошці Студпарламенту.

Майбутні проекти Студентського парламенту

Андрій Каражов

Теорія успіху

Брейн-ринг

Вже всім відомий проект „Теорія успіху” стартує з новими силами!
Нагадаю, що в останнє гостем був Поперенко Леонід Володимирович
(зав. кафедри оптики), щодо наступного – сподіваємось на згоду
викладача першого потоку.

Старші курси факультету ще пам’ятають активістів, які постійно
організовували „Брейн-ринг”. Зараз вони доручили цю роль
Студентському парламенту. Цей проект буде щорічним, за підтримки
студентської спільноти намагатимемось зробити цей конкурс
цікавішим та більш популярним.

Кіно-клуб
Проект кіно-клубу на факультеті був ідеєю попереднього голови
Студентського Парламенту – Ляшенка Олексія. Проте тоді виникли
деякі технічні труднощі, та реалізацію довелось відкласти. Новий
склад Парламенту запалав бажанням все-ж-таки реалізувати цей
проект. Тож, сподіваємось, що вже до кінця березня на факультеті
можна буде подивитись кіно або наукові передачі.

Інтелектуальна гра „Мафія”.
В березні стартує всім відома гра „Мафія!” Гратимемо майже за
класичних правилах. ЇЇ планується проводити в клубі „Планета”. Всіх
любителів інтелектуальних ігор запрошуємо позмагатися! Більш
детальну інформацію дивіться на оголошеннях.

„Школа молодих лідерів”

Багатьом талановитим людям не завжди щастить в житті. Провідні
психологи вважають, що виною цьому є нестача лідерських якостей
або повна їх відсутність. Тому проект „Школа молодих лідерів"
направлений на зростання особистості студентів шляхом проведення
семінарів з елементами вільної бесіди. Планується запрошувати на
кожний семінар людей, що досягли в житті особистого успіху та є
потужними особистостями.
Планується разом з Парламентом університету провести на рівні
студмістечка такі заходи, як Рок-фестиваль та „Травневий open-air”
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