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за 2008-2010 роки
Щоб окреслити роботу Студентського парламенту факультету (далі
СПФ), вважаю за необхідне розділити звіт умовно на дві частини: за 20082009 роки та 2009-2010 роки, тому що в ці періоди відрізнялись регламент та
порядок роботи СПФ.
за 2008-2009 роки
У цей період СПФ працював без чіткого, з юридичної точки зору, регламенту
роботи. У цей час закладався головний фундамент роботи Студентського
парламенту.
Березень 2008 року
З 18 березня СПФ почав працювати в оновленому
складі.
У березні за підтримки адміністрації факультету було
розпочато випуск газети «Цитрус». Яка на сьогоднішній день є найуспішнішим
проектом на факультеті. Газета виходить тричі на семестр, до сьогодні видано
12 номерів. Вважаємо, що була виконана основна ціль: створити максимально
інформативну газету як студентів так і для викладачів.
13-16 травня СПФ допомагав при організації свята
«День фізика». На голову СПФ було покладено задачу донести інформацію про
проведення заходу на широкий загал. СПФ було організовано виступ першого
курсу на святковому концерті.
В травні СПФ допомагав адміністрації факультету в
організації весняних суботників. Особливо проявили себе Кононенко Олена та
Штанько Олесь.
В травні голова СПФ представляв інтереси факультету
на зустрічі з ректором Університету з питань потреб студентів, в результаті
чого було зрушено питання ремонту факультетської їдальні.
21 травня два представники СПФ факультету (голова –
Каражов Андрій і перший заступник голови – Кононенко Олени) були
направлені на V Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми
Європейської та Євроатлантичної інтеграції України: освітній вимір».
Результатом роботи можна вважати підписання резолюції конференції.

В травні-червні було проведено збір речей для дитячих
будинків. Ця благодійна програма покликана допомогти дітям, що залишились
без батьків.
14 червня активісти факультету (Каражов Андрій та
Козак Денис) приймали участь при організації V Конференції Всеукраїнської
студентської ради.
В червні за ініціативи Штанько Олеся та Мороз Інни
для абітурієнтів фізичного факультету було створено інформаційний буклет під
назвою «Цитрус-абітурієнт» про кафедри факультету для полегшення вибору
спеціальності.
Вересень - грудень 2008 року
19 вересня члени СПФ приймали активну
участь у організації розважальної частини святкування 174-ої річниці
Університету. Особливо проявили себе: Трусов Віктор, Кононенко Олена,
Безсмертний Михайло, Коробка Роман та Тимофеєв Вадим.
10 жовтня СПФ організував дискотеку з приводу Дня
першокурсника.
17 жовтня активісти СПФ провели на факультеті
студентські вибори ректора.
1-2 листопада за сприяння декана фізичного
факультету Макарця Миколи Володимировича було організовано Кубок
факультету з футзалу. В чемпіонаті прийняли участь 9 футбольних команд з
загальною кількістю учасників 70 чоловік. Головним організатором був
Тимофеєв Вадим.
В період з 7 по 12 листопада активісти СПФ
допомагали при організації Всеукраїнського студентського турніру фізиків.
26 листопада вдруге було організовано проект «Теорія
успіху». Захід відбувся у форматі дружньої зустрічі-бесіди студентів із
завідувачем кафедри оптики Поперенко Леонідом Володимировичем. Осноним
результатом зустрічі було ознайомлення з життєвим шляхом успішної людини
молодого покоління. Головним організатором була Лошак Наталя.
20 грудня член СПФ Кононенко Олена брала участь у
організації Всеукраїнського проекту «Благодійний бал «Молодь проти
СНІДу»».
Лютий - березень 2009 року
21 лютого активісти СПФ разом з активом
Університету вшанували пам'ять загиблих студентів під Крутами.
З 24 лютого по 21 березня голова СПФ Каражов
Андрій організував університетський дебатний турнір «Спікери», що був
покликаний розкрити та розвинути ораторські здібності студентів.
26-27 лютого СПФ було проведено соцопитування під
назвою «Образ фізика», яке було покликане розкрити образ студента фізичного
факультету. Відповідальні за проект Коробка Роман та Кушнір Катерина.

18 березня було проведено звітну Конференцію
студентів факультету на якій було прийнято «Положення про студентське
самоврядування на факультеті». Прийняття цього рішення можна вважати
великим кроком у студентському самоврядуванні, тому що з’явився документ
який регламентує порядок створення та функціонування органів студентського
самоврядування. Тому цю дату буду вважати ключовою точкою початку другої
частини звіту. Також на цій Конференції було обрано новий склад СПФ тобто
першого скликання. У зв’язку з прийняттям Положення роботу СПФ було
переформатовано так щоб виконувались основні задачі самоврядування. На
сьогоднішній день для ефективної роботи в рамках СПФ створено п’ять
відділів: культурно-масовий, спортивний, прес-центр, працевлаштування та
науковий.
Квітень 2009 року.
26 квітня вже втретє було організовано проект
«Теорія успіху». Він відбувся у форматі дружньої зустрічі-бесіди студентів із
випускником кафедри оптики та відомим телевізійником країни Ігорем
Кондратюком. Головним організатором була Лошак Наталя.
Спеціально до Дня Фізика 2009 було створено
факультетську Дошку пошани. Проект створено для сприяння навчальній
ініціативі студентів.
На День Фізика СПФ приймав участь у організації
спортивно-масового заходу Фізквесту
12-15 травня Студентський парламент допомагав при
організації свята «День фізика».
В червні вдруге для абітурієнтів фізичного факультету
було випущено інформаційний буклет про кафедри факультету для полегшення
вибору спеціальності.
Вересень – грудень 2009 року. З 29 вересня на факультеті започатковано
факультетський кіноклуб, що покликаний наповнити дозвілля студентів
розважальним змістом.
В жовтня Студентський парламент факультету
допомагав адміністрації факультету у залученні студентів 1 курсу на лекцію зі
здорового способу життя, що проходила в рамках університетського клубу
культурно-естетичного виховання.
В листопаді створено сайт СПФ який покликаний
інформувати студентів факультету про заходи, що проходять на факультеті та в
Університеті та зробити роботу органів студентського самоврядування гласною
та відкритою.
В листопад багато запланованих на цей період часу
проектів були перенесені на весну із-за карантину.
В грудні поновлено проект «Фото груп», в рамках
якого біля деканату вивішено фотографії груп 1 курсу та всіх бажаючих груп.

В грудні СПФ було проведено соціологічне
дослідження «Потреби фізика». Метою якого було встановлення необхідних
нововведень на факультеті. Для вирішення основних потреб студентів на
факультеті СПФ вже зроблені такі заходи: встановлено кавовий автомат,
відкрито клуби екстремального та культурного відпочинку, переформатовано
роботу кіноклубу.
Лютий – квітень 2010 року. В період з 15 лютого по 12 березня було проведено
Фізичну спартакіаду. В рамках якої проведені змагання в таких видах спорту:
футзал, волейбол та пінг-понг. Відповідальні за проект: Мотолига Олександр та
Мороз Олександр.
18 лютого СПФ спільно зі Студентським парламентом
Університету та Студентської радою Києва було проведено на факультеті в
рамках проекту «Життя заради життя» безкоштовний експрес-тест на ВІЛ-СНІД.
З 22 лютого по 2 березня СПФ приймав участь у
Київському проекті «Подаруй дитині книгу». В рамках якого на факультеті
пройшов збір книг для дитячого будинку.
19 лютого СПФ приймав участь у організації «Вечора
до Дня закоханих» у студентському клубі «Планета».
12 березня СПФ організував за підтримки профкому факультету та
Фонду підтримки студентських ініціатив свято «Міс фізичноий факультет 2010».
В рамках якого було проведено святковий концерт на факультеті та романтичний
вечір для учасниць та організаторів після концерту у їдальні. Головним
організатором свята був студент 6 курсу Боханов Кирило. Під час підготовки до
свята «Міс фізичний факультет 2010» з боку працівників факультету були
спроби втручання у роботу органів студентського самоврядування, але СПФ
проявив стійкість та рішучість у своїх діях і відстояв погляди студентів
факультету. Це означає, що Студентський парламент фізичного факультету є
дійсно потужним та сильним органом студентського самоврядування.
24 березня СПФ створено проект «Рейтинг студентів»,
метою якого є сприяння навчальній ініціативі студентів факультету.
27 березня СПФ приймав участь в організації вечора до
екологічної акції «Година Землі» у студентському клубі «Планета».
З квітня почав свою роботу проект «Книга рекордів
факультету», який покликаний зібрати, засвідчити та зберегти досягнення
студентів факультету які мають безпосереднє відношення до останнього.
На протязі звітного періоду СПФ допомагав адміністрації факультету у
проведенні різнопланових заходів таких як: суботники, щорічні олімпіади Фізик2008 – 2009 - 2010 та інші. За результатами соціологічного опитування «Потреби
фізика 2009» у п’ятірку кращих проектів на факультеті увійшли 3 базових

проекти СПФ, а саме: газета «Цитрус», Дошка пошани, Теорія успіху. На протязі
звітного періоду СПФ співпрацював з НТСА факультету у 2008-2009 рр. при
створенні газети «Цитрус», з центром працевлаштування «Імпульс» та багатьма
іншими. На протязі звітного періоду СПФ приділяв велику увагу
поінформованості студентів факультету, тому стенд та сайт СПФ завжди мали
актуальну та доцільну інформацію.
На протязі звітного періоду СПФ вів роботу так, щоб виконати усі
завдання студентського самоврядування на факультеті. Всебічну підтримку
роботі СПФ докладала адміністрація факультету, а саме заступник декана з
виховної роботи Горкавенко Володимир Миколайович та декан фізичного
факультету Макарець Микола Володимирович.

