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СТОРІНКА 2

Всі ми люди і всі ми різні. І щоб не говорили про викладачів, а вони як не дивно теж
люди. В кожного з них своя система оцінювання студентів, свої методи покарання,
неповторна міміка, крилаті вирази і звісно своя «точка кипіння» до якої краще не доводити. Зупинимось на деяких викладачах, які будуть вершити долю стипендії першокурсників.
Доній Олександр Миколайович
Якщо вам набридла просто
писанина без замислення
над написаним, приходьте
на лекції до Донія Олександра Миколайовича. Тут ви
не тільки добре зрозумієте
сказане і записане, що на
перший погляд дуже непросте, але й поповните свій лексикон дуже
цікавими афоризмами та фразами, дізнаєтесь,
чому число π дорівнює саме 3,14 (не з математичної точки зору але з використанням математики)
та
познайомитесь
з
поняттям
«лояльний викладач». Головне, чого робити
не варто: байдикувати, розмовляти, грати в
карти тощо, бо у нього дуже добра пам'ять на
обличчя.
Злобіна Валентина
Семенівна
Нарисна геометрія. Злобіна В.С. Однозначної
характеристики дати неможливо. В одних немає
проблем з цим предметом, а інші ламають голову, як його здати. Якщо добре зарекомендувати себе то, можливо, проблем і не буде. На
цьому предметі завжди
треба бути готовим до несподіванок.
Матяшов Володимир
Георгійович
Хімія. Матяшов В.Г. Цей
викладач знає положення
напам'ять і не на крок не
відходить від нього. Якщо
пара закінчується в 15:50,
навіть і не мрійте що він
вас відпустить раніше. Запізнюючись на лекцію – не
пустить. Відмічає після
першої півпари, що іноді рятує. Має безліч цікавих фраз для студентів: «..Гоніш... ти лошадок», «О, а ти тут лоханувся» і т.д. Чотири
або навіть п'ять отримати можна (особливо дівчатам у міні).
Горбачук Володимир Мирославович
Вища математика. Для груп ФМ, ФА, ФТ –
Горбачук Володимир Мирославович стане осо-

бливим
викладачем.
Усмішка не сходить з
його обличчя щоб не
сталося. Має звичку перевіряти домашню роботу на кожній парі. На
лекціях дуже енергічно
працює крейдою і мочалкою, що іноді студенти
нічого не встигають записувати, але згодом
все налагоджується. І
тут не обходиться без цікавих висловів: «Вам
мабуть заважає книжка на якій ви сидите»,
«Щось тут негарно з арифметикою». Екзамени
здаються дуже весело. Четвірку отримати важкувато.
Дудка Олександр Іванович
Цей викладач поки що не
буде вести у вас лекції чи
практики, але він буде відігравати дуже важливу роль
у вашому студентському
житті. Це заступник декана
з виховної роботи, кандидат технічних наук, доцент
Дудка Олександр Іванович.
Людина, яка як ніхто, слідкує за дисципліною
та успішністю наших студентів. Олександр Іванович завжди вислухає вас і, звичайно, намагатиметься допомогти. Отож, це найперша людина на факультеті, з ким просто необхідно
бути в добрих стосунках.
Шаміна Олена Юріївна
Гуртожиток. Життя у
гуртожитку - це теж важливий предмет студентського життя. Головним викладачем цієї дисципліни для вас, любі
першокурсники, стане
чарівна королева нашої
“десятки”,
неповторна
та незабутня - Олена
Юріївна. Шлях до її серця лежить через вчасно сплачене проживання
у гуртожитку, відсутність конфліктів з сусідами, вахтерами та СБ-шниками, а ще краще наявність київської прописки. Хтось її поважає, хтось - боїться, але якщо плануєте пожити в гуртожитку подовше, то краще її просто
полюбити.
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Не такий страшний вовк, як його малюють. Тож, до поради відноситись треба з адекватністю. Перший курс завжди найважчий, бо він пілотний. Просто пам‘ятайте - не ти
перший, не ти останній. Через це випробування пройшли мільйони студентів до нас. А
якщо ти ламаєшся ще на першій сесії - то справа далеко не у поганому викладачідеспоті, що ніяк не хоч ставити омріяну трійку. Справа в тому, що студент не ходить
на пари, має стерильний мозок та неадекватну поведінку.
Мінімум, який треба мати для успішної здачі іспиту або заліку досить нескладний:
повний конспект (бажано власний), вчасно (!) відпрацьовані лаби та повага до свого
викладача. Крім цього, не полінуйтеся вивчити не тільки прізвище, а й ім’я та по батькові вашого наставника.
Щиро бажаємо успіхів на ниві знань!
Доброзичливий старший курс

День знаний

Последний день лета – большой праздник в
КПИ. И все в студгородке напоминает об этом.
Это и фонарные столбы, увешанные приветствиями для первокурсников, и мамы с папами
бегающие то вперед то назад со своим чадом, и старшекурсники, которые со смешком
поглядывают на эту всю суматоху с высоты
прожитых лет.
Как всегда возле корпусов людно и наш
корпус не исключение. Студенческие кураторы собирают вокруг себя свои группы, выносят флаг факультета, и мы дружно идем на
площадь знаний. Праздник начался как всегда с маленьким опозданием и все бы хорошо,
но начался дождь. Для тех, кто был без зонтиков, праздник превратился в отбывание
номера.
После окончания официальной части все
факультеты разошлись по своим корпусам.
Наша 101 аудитория вместила всех желающих. К кафедре подошел декан – Петр Иванович Лобода, представился первокурсникам,
поздравил их с праздником и немного рассказал о факультете и его достижениях. После

декана перед первым курсом выступил заведующий кафедры ФХОТМ – Чернега Дмитрий
Федорович. Дмитрий Федорович сразу подметил, что к нам на факультет пришло много
красивых девушек. Девушки комплимент приняли с улыбкой. Аудитория зааплодировала и
люди оживились. Потом слово взял заместитель декана по научно-воспитательной работе
Дудка Александр Иванович. После него глава
Студенческого Совета ИФФ Дорфман Игорь.
Все вышеперечисленные особы желали первому курсу старания, трудолюбия, терпения,
успеха и т.д.
Потом первокурсники разошлись по своим
кафедрам, чтобы получить зачетки и студенческие, а также выбрать старост групп.
Девятый корпус первокурсники покидали в
разном расположении духа. Первого сентября
у них началась новая жизнь – студенческая.
Хочется пожелать, чтобы студенческая жизнь
наших первокурсников была интересной и не-

забываемой, а самое главное, чтобы она не
закончилась после первого семестра.
Дорфман Игорь, ФА-51
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Практика в Запоріжжі

Студенти кафедри фізико-хімічних основ
технології металів, завдяки невтримній енергії завідувача кафедри Дмитра Федоровича
Чернеги, співробітників кафедри, а також
співробітників
і
керівництва
ВАТ
«Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» мають можливість безпосередньо

ознайомитись зі спеціальністю вже після закінчення другого навчального року. На початку липня, після завершення екзаменаційної
сесії, студенти спеціальності «Спеціальна металургія» традиційно їздять на двотижневу
ознайомчу практику, що проводиться на ВАТ
«Маріупольський металургійний комбінат ім.
Ілліча»
та
металургійному
комбінаті
«Запоріжсталь», з метою побачити на власні
очі те, заради чого вони два роки тому вступили до КПІ і чому через чотири роки збираються себе присвятити.
Цього літа студенти 2-го курсу кафедри
ФХОТМ, а саме група ФС-81 за доброю традицією проходили двотижневу практику в Запоріжжі, де відвідали: ВАТ «Металургійний
комбінат
«Запоріжсталь»;
ВАТ
«Металургійний комбінат «Дніпроспецсталь»;
титано-магнієвий комбінат; завод феросплавів.
Перші незабутні враження – від величезних
цехів зі спеціальним обладнанням, яке доти
ми бачили лише на сторінках книжок; шуму,
спричиненого цим самим обладнанням; кількості людей, які працювали на цих об’єктах,
організації їх праці у важких умовах при високих температурах та ін.
У доменному цеху «Запоріжсталі» ми
«зустрілися» з реальною доменною піччю,
ознайомилися з особливостями її конструкції
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та технологією плавки чавуну, побачили на
власні очі готовий продукт плавки – рідкий
чавун яскраво-жовтого кольору з температурою 1300-1400oС. Мартенівський цех здивував своїми розмірами. Там змонтовано 9 мартенівських печей з ємністю ванн по 500 т.
Щороку тут виплавляють до 4,3 млн т сталі.
Ми стали свідками зливання рідкої сталі з печі у сталерозливальний ківш. Також нам пощастило відвідати прокатні цехи. Там ми спостерігали за процесом прокатки металу від
злитку до листа товщиною 3…1мм, залежно
від призначення.
На комбінаті «Дніпроспецсталь» ми побували в сталеплавильних цехах з печами електрошлакового, дугового та вакуумно-дугового
переплавів. На титано-магнієвому комбінаті
нас ознайомили з процесом отримання титанової губки та зливків.
Як справжні студенти, не забували і про
культурно-розважальну програму. Побували
на острові Хортиця, де відвідали історичний
музей, гуляли містом, ходили на пляж.
Ця практика стала для нас ще одним кроком на шляху до майбутньої спеціальності,
вона дозволила наочно побачити те, про що

нам розповідали на лекціях. До речі, виїзні
ознайомчі практики для студентів кафедри
фізико-хімічних основ технології металів беруть початок з 2002 року, відтоді другокурсники щоліта відвідують об’єкти металургійної
промисловості, отримуючи додаткові практичні знання.
Після всього побаченого залишається лише
захопитися масштабами виробництва підприємств металургійного комплексу України і пошкодувати, що держава, яку фактично годує
ця галузь промисловості, не приділяє достатньої уваги стимулюванню розвитку металургії.
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Не так страшна Злобина как
у нее рисуют

Тубусы, ватманы, циркули .Заплаканные
первокурсницы, озадаченные первокурсники.
Бессонные ночи в рабочках. Ты можешь не
сделать домашку по вышке, ты можешь не дописать уравнения реакций по химии, можешь
проспать ФП, но нет преступления хуже, чем
пропустить пару начерталки. Что это? Массовый гипноз? Нет, вся причина в том, что
предмет инженерной графики ведет Валентина Семеновна Злобина. От
одной ее фамилии многих
бросает в холодный пот. Но
так ли страшна Валентина
Семеновна, как о ней говорят? Она ответила на некоторые мои вопросы и выяснилось, что на самом деле за
обликом строгой бескомпромиссной «железной леди»
скрывается женщина понимающая и мягкая.
-Время идет, а меняются ли студенты. Как вам
первокурсники в этом году?
В этом году по крайней мере не хуже чем в прошлом.
-Какое самое яркое впечатление из вашей студенческой жизни?
Когда я училась? Оооой,
как давно было…. Даже не
знаю, что вам ответить. У нас
была очень дружная группа.
Именно дружба оставила добрые и теплые воспоминания.
-Какое блюдо кухни вы готовите лучше, чем любой другой преподаватель инженерной графики?
А мы не спрашиваем у друг друга какие
блюда готовим. Но борщ у меня получается
вкусный.
-Есть ли у вас хобби, кроме как в совершенстве чертить вентиль запорный и
исправлять малейшие неточности в чертежах студентов?
Ну, это же не хобби, это моя работа. А хобби у меня выращивание овощей например.
-А клубнику?
Нет, клубника у меня не получается.
-Как вы относитесь к гендерной политике в Украине?
Политику не люблю и ей не занимаюсь.
-Было ли такое, что студент нравится, а
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4 поставить не можете?
Было. По- человечески мне все нравятся.
За редким исключением. А профессионально
оценивать я должна по знаниям.
-Обо всех преподавателях среди студентов ходят разные легенды. А какие
истории вы слышали о себе?
Обо мне? Нууу, что я там чудище. Что я такая-сякая. Было такое. Писали на партах, на
стульях всякие гадости. Ну, разные люди бывают .Они не понимают того, что они пришли,
и я хочу их научить чему-то. А чтоб научить,
я должна потребовать
результат какой-то, вот
и все.
-Как вы думаете, что
нужно студенту для
счастья?
Для счастья… Погулять,
повеселиться. Поспать
утром, пропустить занятия.
--Вы, как любая женщина, наверняка любите подарки. Какой
самый заветный подарок вы получили
или хотели бы получить?
Я не очень люблю это
все. Если есть необходимость, день рождение
например или еще какой-нибудь
праздник,
то подарок обязателен,
а так, я этим не увлекаюсь.
-Инженерная графика предполагает собой наличие пространственного воображения. Это в какой то степени творчество. А есть ли у
вас какие-то творческие способности?
Нет, нет. Это разные вещи. А творчество…
Есть у меня еще одно хобби. Я могу шить.
Там нужен глазомер т очный. Сейчас шью для
себя одежду.
-Чего хочется преподавателям на парах?
Наверное, чтоб студенты лучше знали, о
чем их спрашивают.
Вот как бывает. То ,что нам кажется сущей
пыткой, на самом деле оказывается желанием
чему-то научить. Все просто, как аксонометрия.
Оля Воробйова, ФС-91
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Экстрим? – Рафтинг!

Прошло лето. Прожарились этим летом мы
неплохо. Было достаточно спортивных моментов и экстремальных ситуаций на просторе
Украины.
Чем занимались, и чем можно было заняться? На этот вопрос каждый для себя выберет
то, к чему лежит душа, возможно это был
рафтинг, велотур, прыжки с парашута, скалолазание.
Остановлюсь на рафтинге. Рафтинг - это
сплав группы людей по реке на специальном
надувном судне, которое называется «рафт».
Рафт – это надувная лодка специальной конструкции, с упругим корпусом, изготовленным
из современных синтетических материалов,
вместимостью от 4 до 20 человек.
Рафтинг по горным рекам является экстремальным занятием, предполагая определенную долю риска для жизни и здоровья участников. В сравнении с прохождением горной
реки на байдарке, каяке или катамаране, что
в свою очередь требует от участников относительно высокого уровня подготовки, рафтинг
является относительно простым и более комфортным способом покорения водной стихии
для новичка в сопровождении квалифицированного гида. Рафтинг – прежде всего, командный вид спорта и каждый участник во
время сплава выполняет определенные функ-

ІХ Всеукраїнська науковометодична конференція
«Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти
в Україні»
Шановні колеги! Національний технічний
університет України «КПІ»
та Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка запрошують Вас
взяти участь у ІХ Всеукраїнській
науковометодичній
конференції
«Болонський процес: стан
та перспективи розвитку
вищої освіти в Україні»,
яка відбудеться 21 – 22
жовтня 2010 р. в НТУУ
«КПІ».
Пріоритетні напрямки роботи конференції:
проблеми та суперечності формування Європейського простору вищої освіти;
національна рамка кваліфікацій вищої освіти України: можливості гармонізації та оптимі-
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ции, а экипаж вцелом выполняет указания
лидера. Для рафтинга подходят реки с обилием порогов, шивер, перекатов и водопадов.
Такие реки обычно находятся в горных районах или на очень рельефной местности. Как
следствие, подобные районы слабо или вообще не заселены. И конечно же нужно быть
защищенным в быть одетым в специальную

одежду и обувь, защиту на голову и спасательный желет.
Возможно этим заняться будет непросто. А
кто говорит что должно быть легко? Интересно – дерзайте! Все в ваших руках.
Руслан Карпов, ФМ-51

зації;
проблеми створення нового покоління стандартів вищої освіти (компетентнісний підхід);
науково-технічний та інноваційний вимір
вищої освіти;
проблеми якості освіти в Україні;
конкурентоспроможність вищих навчальних
закладів України;
соціально-економічні аспекти запровадження положень
Болонського процесу;
Болонський процес та студенти.
Прийом заявок на участь у
конференції, тез доповідей
до 15.09.2010 р.
За детальною інформацією
звертайтесь до навчальнометодичного відділу НТУУ
«КПІ» (кімн. 240, 240 а,
корп. 1, е-mail: metod@users.ntu-kpi.kiev.ua,
тел.: (044) 454-93-91, 406-82-78, контактні
особи – методисти навчально-методичного
відділу Єніна Світлана Іванівна, Ванчугова
Людмила Ананіївна).

ВИПУСК №1(29)

СТОРІНКА 7

Заощаджуй свої
кошти з СПС

Самоврядна профспілка студентів (СПС КПІ)
– ще дуже молода організація, яка існує близько 1,5 року. Зараз СПС тільки починає свій
шлях та вона вже має певні надбання. Завдяки тому, що команда Самоврядної профспілки
студентів – молода, перспективна і дивиться у
майбутнє, вона може запропонувати такі підходи, які можемо розробити
тільки ми, молоде покоління
освічених людей. Сьогодні в
СПС працюють маркетологи
та PR - менеджери, які генерують та просувають нові
програми, що створюються
Самоврядною профспілкою
студентів. KPI SDC (KPI Student`s Discount Card) – це саме одна з тих
програм, що спрямована на розвиток нашого
дозвілля, і щоб гаманець від цього втрачав
якнайменше. Ця дисконтна програма зараз
тільки починає свій розвиток і її куратором є
Радченко Віталій – студент 5 курсу, ФЕА.
Отже, як сказав Віталій, засновники СПС підрахували витрати студента і дійшли висновку, що вони не співпадають з розміром стипендії і слід цьому зарадити. Поміркувавши, СПС
вирішило створити спеціальну дисконтну програму для всіх нас, студентів Київської Політехніки. Ось так і було створено KPI SDC. Напевно ти вже замислювався над питанням стосовно того, що стипендій дуже часто не вистачає на все. Ні? Тоді слід серйозно задуматись
над цим питанням!!! І скоріш за все, ти дій-

Книга

Столь многое поведать может
Окутанная пылью книга,
Когда прочетший её сможет
В своем мозгу найти ей место
И символы печатных букв
Связать фантазиею тесно
С потоком образов и мыслей,
Прочесть, запомнить, осознать…
Но где же ты, на то желанье?
Нет, я не в силах осознать,
Чего таит мое сознанье,
Могу я долго рассуждать…
Лишь знаю: книга есть на полке, Еще ей долго там лежать,
Лежать ей долго там закрытой,
Лежать и пылью припадать…
*

*

*

деш до такого ж висновку, що й більшість:
слід якнайшвидше придбати дисконтну картку
KPI SDC, адже вона коштуватиме дійсно дешево або взагалі безкоштовно і щоб замовити
її слід буде прийти у Студентську раду НТУУ
«КПІ» та заповнити анкету, після чого для вас
буде виготовлено індивідуальну картку вже
найближчим часом.
Зараз активно здійснюється переговорний
процес з такими торгівельними марками як
«Якіторія», «Швидко», «Дрова», «Lee Cooper
Jeans» та іншими компаніями ,брендами найрізноманітніших сфер послуг, результатом якого буде створення
системи знижок.
Ось перелік закладів, з якими вже підписані угоди, але
не слід забувати про те, що
це тільки початок і у найближчий час цей перелік буде збільшено у декілька разів, а про нові заклади ви зможете
дізнатись з сайту СПС(sps.kpi.ua).

Бит - кафе «Дно»

ресторан «Рога»

Бочка

Мовний Центр «Тауер»

Мовний центр «Перспектива»

«International Career Center»

«Study.ua»

«Гарден»

Галерея «Холл»

«Принт-Центр»-9-й корпус
Інформацію про продаж карток ти, любий
читачу, дізнаєшся першим.
Радченко Віталій, ФЕА
Зачем дорогая в фольге шоколадка,
Кулёк с банановой сушкой, пакет
Кукурузы, точнее попкорна?
Ведь я же на парах, я есть не хочу!
Зачем задавать мне вопросы в начале,
Зачем отвечать на них позже? Потом
Будет ясно, а может забавно,
Но точно когда-нибудь что-нибудь будет…
Отверстие в дырке обрезков пустот
Заполнено, вакуум полный кругом,
Заряды разрядов настроены смело,
Храбро, бесстрашно стремятся к нулю.
От звуков на фоне гнетущего шума
Избавился пьяный, уснув под забором.
И как все прекрасно, о как же все просто,
Добро и порядок в пустой голове.
Проснись!
Гарячий Михаил, ФЛ-62
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