Девізом цього шаленого жовтня міг стати лише один вислів: «Тільки б усе
встигнути!». Адже скільки важливих та приємних речей хотілося зробити сааме у цей
час: підтягнути хвостики перед атестацією, відсвяткувати факультетом День
першокурсника, пограти у футбол‐волейбол, відвідати дитячий будинок, підготувати
новий номер «Студентського пульсу» та ще просто поїсти і поспати. Дещо встигли, а
про щось і взагалі забули. Проте у підсумку залишився лише позитив, бо у листопаді

Дві сторони медалі =)
Дорфман Ігор

Коли люди кидають монету,
вона падає однією гранню
догори. Отже та сторона, що
опиняється обличчям вгору
виграє, а інша залишається
при своїх інтересах.
На виборах голови Профспіл‐
ки ІФФ монети кидати не
будуть, але кота у мішку ви‐
бирати теж не хочеться. Пе‐
реможе той, чий виступ буде
переконливішим,
усмішка
щирішою і відповіді на пи‐
тання цікавішими. За яскра‐
вою обкладинкою не завжди
ховається найсмачніша цуке‐
рка,
тому
редакція
«Студпульсу» вирішила пере‐
конатися у чесності кандида‐
тів та вивести їх на чисту во‐
ду.
Гра дуже проста: одна поса‐
да, два кандидати, 6 запи‐
тань до кожного і 12 комен‐
тарів, які можна прочитати
між рядків.
1. Чому ти взагалі вирішив бало‐
туватися, що тобою керує?
2. Ви всі працюєте в одній коман‐
ді. Чи не викликає це якихось
незручностей у передвиборній
боротьбі?
3. У кожної політичної партії чи
кандидата є своєрідні гасла чи
лозунги. Чи маєш ти щось на
вподобі?
4. Щоб ти змінив у ситуації на
факультеті, яка залишається
після Дудки?
5. Правління великих царів і імпе‐
раторів в історії набувають
деяких назв. Наприклад, правлін‐
ня Єлизавети було «золотою
епохою». Чи можеш ти підібра‐
ти своєрідний синонім до часу, за
який головою був Дудка Олек‐
сандр?
6. Щоб ти побажав своєму супер‐
нику?

1. Я бачу дуже багато людей, яких
би я хотів взяти у свою команду.
Ті, з ким я б зміг зробити життя на
факультеті більш цікавим.
(До влади хочеться привести
нову команду студентів, яка
радикально змінить порядки.
Залишається сподіватися, що
зміни будуть у кращу сторону.)
2. Мені це зовсім не заважає.
Якщо ми суперники на виборах,
це не повинно якимось чином
вплинути на життя нашого колек‐
тиву. Вибори пройдуть, а люди
залишаться. А псувати відносини,
я гадаю, не варто.
(Конфліктувати не варто, бо
перемогти може і суперник, а от
крісло у «Парламентській пала‐
ті» на всяк випадок треба збере‐
гти.)
3. Якщо ти прикладаєш максимум
зусиль для досягнення своєї цілі,
то ти її досягаєш. Саме собою
нічого не робиться.
(Підтримати Ігоря плакатами з
лозунгами точно не вийде, бо
багато бюджетних грошей піде
на тканину та фарбу.)
4. Щось змінювати, поки мене ще
не вибрали не має сенсу. А взага‐
лі, я дуже радий, що є така гарна і
весела команда тих, з ким я пра‐
цюю. Люди залишаться практично
ті ж самі, просто зміняться поряд‐
ки.
(І де ділася послідовність думки?
А як же фраза: «Я бачу дуже
багато людей, яких би я хотів
взяти у свою команду»?Про нові
порядки теж треба замислити‐
ся. Диктатура теж має місце
бути.)
5. Коли Сашко був головою скла‐
дувалося враження, що постійно
йшла робота. Я б назвав це
«епохою діяльності і важливих
справ».
(Саша, ти назавжди залишишся
на сторінках історії ІФФ або у
«Червоній книзі студентів»!)
6. Я бажаю йому удачі і почуття
гумору, бо не можна вижити,
якщо
сприймати все серйозно.
(Варіанти трактувань два: ав‐
тор слів намагається показати
недоліки опонента та перетво‐
рити їх на свої переваги або при‐
ховати свої недоліки за перевага‐
ми опонента. Сподіваюся, що з
логікою все у нормі.)

Крашевський Віктор

1. Це не спонтанне рішення. я і
в тому році балотувався. Я
хочу зробити життя нашого
факультету більш яскравим.
Для себе хочу отримати досвід
керівника.
( Мотивація досить сильна
та логічна. Щоб зробити
життя на факультеті яскра‐
вішим можливо варто прос‐
то встановити вікна роже‐
вого кольору в 9 корпусі?)
2. Ні, навпаки, конкуренція‐це
дуже добре.
(Дивними будуть вибори за
участю одного кандидату.
Буде хоч з ким порівнювати.)
3. Можна це озвучити так:
«Вище, швидше, сильніше!»
(Короткість – сестра талан‐
ту!)
4. В першу чергу я хотів би
зробити наших студентів
більш активними, хоча я ду‐
маю, що це буде не дуже
просто.
(Змінювати когось у цьому
житті – справа невдячна.
Тим паче півсотні студентів.
Можливо краще пошукати
нові способи впливу на маси
або по виганяти всіх студен‐
тів та знайти нових. А що?
Це теж варіант.)
5. Це був час стабільності.
Дудка не понизив ту планку,
яку поставив Доценко.
(Думки розходяться: Сашка
або недооцінюють, або пере‐
оцінюють, або намагаються
залучитися його підтрим‐
кою).
6. Якби я дивився зі сторони, я
б побажав йому великого
успіху, бо він йому буде корис‐
ним.
(Я майже впевнений у своїй
перемозі.)

Вікторія Бойко ФС‐52 та
незалежний коментатор
Котляренко Іван ВЛ‐42
ФАКС
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У НОМЕРІ:
Положення про ате‐
ст.2
стацію
Паркур

ст.3

Поїздки до дитячо‐
го будинку

ст.2

За кого голосувати

ст.1

Трішки про футбол

ст.4

Літній відпочинок

ст.4

Не прогавте
МЕГАподії місяця!!!

 29.10.2008 вибори
голови Профспілкової орга‐
нізації ІФФ
 4.11.2008 святкування дня
першокурсника ІФФ в
“Інтонації”
 3.11.2008 виставка‐конкурс
“Презентація групи” серед
студентів першого курсу
 14.11.2008 відкриття ви‐
ставки фото‐робіт студен‐
тів ІФФ
 17.11.2008 міжнародний
день студентів
 8.11.2008 поїздка студентів
ІФФ до дитячого будинку
 1.11.2008 Відкриття офіцій‐
ного сайту газети
“Студентський пульс” за
адресою Studpuls.org.ua
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Маленькі сонечки
милися з маленькими жителями
“Веселки” та влаштували їм невеличке
свято із веселими іграми та солодоща‐
ми. Ніщо і ніколи не справляло на нас
таке враження, як дитячій сміх, їх відве‐
ртість та щирість. Наші вчинки, котрі для
нас самих нічого не варті, можуть пода‐
рувати іншій людині втрачену надію або
віру. Ніколи не слід залишатися осто‐
ронь чужої біди.
Якщо в тебе теж виникло бажання відві‐
дати дитячий будинок або якимось ін‐
Дитинство — найчарівніший період шим чином допомогти маленьким соне‐ чкам, звертайся за контактами, вказани‐
ми нижче.
нашого життя. Нам дуже пощастило
виховуватися у повноцінній родині, бути
Поїздки до дитячого будинку відбувати‐
оточеними батьківською турботою. На
муться у суботу раз на два тижні, приєд‐
жаль, не всі дітки можуть відчути тепло
нуйся до нашої команди та подаруй
сімейного затишку, материнську любов.
діточкам маленьке свято.
Студентами приладобудівного факуль‐
тету було створено добровільну студе‐
Юля 8 (097) 762‐71‐38
нтську організацію, яка відвідує дитячі
Icq 378‐101‐303
будинки. Наш факультет також залучив‐
ся до цієї діяльності та взяв під свою
Гурт. №10 кім. 411(3)
опіку дитячий будинок «Веселка», що
Юля 8(063)1950804
знаходиться у селищі Жуків Київської
області. Перший візит до цього закладу
Гурт. №10 кім. 521(2)
відбувся 18 жовтня. Студенти познайо‐

29 жовтня на звітно‐виборчій конферен‐
ції Дудка Олександр Вікторович, сту‐
дент групи ФА‐51, доповідатиме про
підсумки своєї роботи на посаді Голови
Профспілки студентів ІФФ. Однак, відпо‐
віді на деякі питання хочеться почути
раніше, щоб зробити об’єктивні виснов‐
ки та правильний вибір.

Д.О. З огляду на мій теперішній досвід,
можливо я щось і змінив би, але, на жаль
уже змінити нічого не зможу.

в одній коман‐
ді. Чи не важко
тобі буде
віддавати свій
голос за одно‐
го із них?

Що тобі найбільше сподобалося за час
твого “правління”?

Д.О. Ні, не
важко.
Чого б ти побажав цьогорічним кандида‐
там?

Д.О. Я оцінюю себе у 8 балів.

Д.О. За час мого перебування на посаді
Голови Профспілки студентів ІФФ, мені
найбільше сподобалося допомагати на‐
шим студентам.

Якби можна було повернути час назад,

Обидва кандидати працюють із тобою

Як ти вважаєш, якої оцінки за 12‐
бальною шкалою заслуговує виконана
тобою робота?

чи змінив би ти щось у своїх діях, чи,
можливо, взагалі відмовився б від поса‐
ди?

Швидко промайнула перша атестація. Для когось її підсумки були
досить плачевними. Особливо сильно це питання турбує першоку‐
рсників. Тому не завадить ще раз зазирнути у положення про під‐
сумкову атестацію студентів та пригадати свої права та обов’язки
перед навчальним закладом.
Атестація студентів проводиться двічі за навчальний семестр (на
8 та 14 тижнях кожного семестру) обов’язково на І‐ІV курсах за
всіма навчальними дисциплінами, що вивчаються в даному се‐
местрі. На п’ятому й шостому курсах атестація може проводитися
за рішенням Вчених рад факультетів (інститутів).
Результати атестації студентів можуть враховуватися виклада‐
чем при проведенні екзамену (заліку) з даної дисципліни.
Студент допускається до семестрового контролю з певної дисци‐
пліни, якщо він до початку семестрового контролю з цієї дисцип‐
ліни ліквідував заборгованість з лабораторних робіт
(комп’ютерного практикуму) та індивідуального завдання, пе‐
редбаченого робочим навчальним планом на семестр з цієї на‐
вчальної дисципліни. У разі незадовільних двох атестацій студент
допускається до семестрового контролю з певної дисципліни,
якщо до початку семестрового контролю з цієї дисципліни він
отримав позитивну оцінку з контрольних заходів другої атестації.
Студент не допускається до семестрового контролю з певної
дисципліни, якщо він має незадовільні обидві атестації з дисцип‐
ліни та до початку семестрового контролю з цієї дисципліни не
отримав позитивну оцінку з контрольних заходів другої атестації.

Д.О. Щоб їх намір стати Головою Профспі‐
лки факультету не полягав лише у факті
отримання цієї посади.

Студент підлягає відрахуванню з університету до початку екзаме‐
наційної сесії за невиконання навчального плану протягом семес‐
тру в разі отримання ним „незадовільно” або „не атестова‐
но” (без поважної причини) по обох атестаціях з трьох і більше
навчальних дисциплін у поточному семестрі.
Обов’язковою умовою задовільної атестації є відсутність на час
атестації заборгованостей з лабораторних робіт (комп’ютерного
практикуму), зарахування семестрового індивідуального завдан‐
ня (реферату, домашньої контрольної роботи, розрахункової
роботи, розрахунково‐графічної роботи, курсового проекту
(роботи) тощо). Якщо термін здачі семестрового індивідуального
завдання ще не закінчився, то умовою задовільної атестації є
відставання від графіка виконання роботи не більше трьох тиж‐
нів.
Студент не атестується, якщо він був відсутній на контрольному
заході в разі атестації шляхом виконання модульної контрольної
роботи, має менше трьох оцінок у разі атестації за результатами
поточного контролю.
Нехай страшне слово “атестація” приносить вам тільки приємні та
радісні відчуття, а ваші знання будуть дуже міцними та непоруш‐
ним, щоб кожен викладач без сумніву міг виставити очікувану
літеру “З” навпроти вашого прізвища в атестаційному журналі.
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Нет границ, есть лишь препятствия
Человек с раннего детства, стремит‐
ся преодолевать какие‐нибудь пре‐
пятствия и границы. В самом начале
это ‐ колыбель, из которой пытает‐
ся выбраться ребенок, потом это ‐
границы его двора, за которые он
выходит постигать еще неизведан‐
ный мир. Вырастая, человек часто
становится вдали от всего, с чем
сталкивался в детстве, все его дви‐
жения более скованные, а свою
скорость он показывает в те момен‐
ты, когда с утра опаздывает на ра‐
боту, толкая и задевая рядом спе‐

ш

а
щ
и
х
.
Бег, легкая отдышка, ветер обво‐
лакивающий твое лицо, твое тело
рассекающее воздух, люди, обора‐
чивающиеся на тебя, удивленные
взгляды прохожих, смотрящие на
удаляющийся силуэт, быстрота дви‐
жений, молниеносность и легкость
прыжков, преград не существует,
любые преграды пропадают для
тебя. Для тебя перестают существо‐
вать препятствия и со временем
метровые заборы и ограды стано‐
вятся легкими, и будто ты идешь по
ровному асфальту.

свобода действий.
Трюки паркура ‐ это смесь эле‐
ментов различных экстремальных
видов спорта с той разницей, что
для их выполнения не нужно ника‐
ких вспомогательных средств. Не
обходится, конечно, и без травм.
"Нет границ, есть лишь препятст‐
вия", ‐ такова философия паркура.
Препятствия ‐ весь городской пей‐
заж: ограды, стены, крыши и рас‐
стояния между ними. Преодоление
‐ перелезть, залезть, перепрыгнуть.
Без амуниции и без страховки. А за
тобой погоня! Милиционеры сви‐
стят, преследуют тебя, правонару‐
шителя! Бабульки крестятся и про‐
клятиями сыплют. А ты, как ниндзя
по отвесной стене взбегаешь, толь‐
ко они тебя и видели! Экшн! Драйв!
Адреналин! Новая романтика ‐ пе‐
рекреститься, сказать себе что‐
нибудь успокаивающее, маму
вспомнить и махнуть с крыши на
крышу. А потом долго еще лежать, с
опаской пересчитывать (по описи)
«Ямакаси» и «13‐й район» ‐ филь‐ руки‐ноги и радоваться. Как ребе‐
мы, в которых ярко представлен нок радоваться тому, что ты еще
жив. И даже не искалечен.
паркур.
Паркур ‐ это Искусство рацио‐ Руслан Карпов ФМ‐51
нального преодоления препятствий
и перемещения по городу. Наибо‐
лее известный представитель этой
дисциплины – Давид Бель.
Людей занимающихся паркуром
называют трэйсерами (что в перево‐
де означает ‐ люди, прокладываю‐
щие новые пути).
Паркур ‐ это восприятия всего
окружающего тебя, понимание и
сотрудничество со своим телом,
сосуществование с городом. Это
романтика, взрыв эмоций, воля,

“Містер ІФФ 2008”
Якщо ти бажаєш прийняти участь у відборі та перемогти, подай заявку на
участь у конкурсі та перемагай!!!
Заявки приймаються до 31 жовтня за тел.
8063-195-08-04 Юля

Виставка фотографій
Якщо ти робиш класні фотознімки або
працюєш з photoshop, прийми участь у
виставці творчих робіт. Свої фото надсилай на адресу julson1@yandex.ru або
дзвони за тел. 8097-762-71-38
Твій креатин побачать всі!

Читайте в
наступному
номері!!!

Як ІФФ
відсвяткував День
першокурсника?
Хто стане
«Містером ІФФ
2008?»
Як найкраще
провести свій
вікенд?
Чим закінчився
чемпіонат ІФФ з
футболу?
Далі буде...

1.11.2008
Ми в Інтернеті:
studpuls.org.ua
Редакція може не
поділяти думку
автора, проте не
може позбавити
його права бути
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Окрема подяка Котляренку
Івану ВЛ‐42, ФАКС
З ідеями, пропозиціями та
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julson1@yandex.ru

І трохи про футбол
Ось і добігає до свого
завершення
чемпіонат
ІФФ з футболу. Залишило‐
ся зігра‐
ти всьо‐
го чотири гри. За останні два
роки цей чемпіонат пройшов,
мабуть, найшвидше.Тут можна
виділити два фактори , які по‐
сприяли швидкому проведенню
чемпіоната: погода і організато‐
ри.
Погода. Вже стало доброю
традицією грати під дощем і
бігати по калюжам, але цього
семестра були лише калюжі, які
згодом були засипані листям і
про них всі забули.
Організатори – люди, які доклали максимум
зусиль, щоб чемпіонат не затягувався і в них це А
тепер про сам чемпіонат. Найцікавішю групою, з
моєї точки зору, була група A, де до самого оста‐
нього туру не було зрозуміло, які дві команди
вийдуть з групи. Також слід відмітити гру за пер‐
ше місце в групі C між командами «Інтеграл» та
«Кіfe:)».
Чвертьфінали принесли небагато несподіванок.
Матч перший: «Інтеграл» ‐ «МТО». Це мабуть,
самий найцікаіший матч серед чвертьфіналів.
Команди мали рівні щанси на продовження гри в
півфіналі, але фортуна посміхнулася «МТО». Матч
другий: «Грабля» ‐ «Sputnik». Тут стало все зрозу‐
міло з самого початку, коли вже на першій хвили‐

Літо, моє зелене, тепле
літечко! Куди ти поспішаєш?
Чому знову забираєш із собою
яскраві сонячні дні та години
божевільного відпочинку,
нових друзів та романтичні
пригоди?

ні «Sputnik» пропустив перший мя’ч, потім пропу‐
стили другий, третій……і я збився з рахунку заби‐
тих «Граблею» м’ячів. Єдине на що спормігся
«Sputnik» це гол «престижу».
Матч третій «Кристал» ‐ «FC
United». Все почалося з масо‐
вих атак «FC United», які ледь
не переросли у гол. Але само‐
відані дії голкіпера і деякі спір‐
ні
моменти
врятували
«Кристал» від пропущеного
голу.До речі хочеться відміти‐
ти не досить впевнені дії арбіт‐
ра( на мою думку). «Кристал»
більшу частину ігрового часу
грав на контратаках, які іноді
вдавалися, але футбольне
щастя було не на їхньому бо‐
ці.Не пощастило…..В додатковий час «Кристал»
пропускає два м’ячі і прощається з турніром під
бурхливі оплиски команди «FC United».Матч
четвертий «Кіfe:)» ‐ «Одуванчики».Весь перший
тайм цього матчу пройшов при тотальній ігровій і
територіальній перевазі команди «Кіfe:)», про що
свідчить рахунок 3 : 0. В другому таймі
«Одуванчики» забили лише один гол, що аж ніяк
не врятувало ситуації.Півфінальні пари склали:
«Грабля» ‐ «Кіfe:)» і «FC United» ‐ «МТО». Мені
здається що перемоцем турніру стане команда з
першої півфінальної пари, але як воно буде на‐
справді побачимо у четвер і хай переможе –
найкращий!!!

«Політехніку» без давніх друзів
та взагалі без нікого мені ніхто
не заважав. Проте путівку у
профкомі теж давати не хотіли.
Довелося використати план «Б».
Він полягав у тому, щоб
сумістити корисне і приємне. До
«Політехніку» я вже їхала не
звичайним відпочиваючим, а
Сесія після четвертого курсу організатором.
була успішно складена, важкі
Затишний куточок табору
іспити скінчилися, але мою
надзвичайно перевантажену
голову
турбувало
дуже
складне
і
неминуче
запитання: куди б його
податися? Хотілося всього і
одразу! Кишені при цьому
були майже порожніми, а
літню стипендію студентам 4
курсу взагалі не виплачують.
Додому їхати не хотілося, а
шукати нову роботу на літо
тим паче.
Зібратися із думками
допоміг, як завжди, «Контакт». У мені вже був знайомий, а ось
«друзях ‐ online» віднайшлися з н а й о м с т в о
з
новими
Маша
та
Сірьога.
Ми
було
ще
познайомилися
з
ними відпочиваючими
попереду.
В
мене
був
потрясний
минулого літа у «Політехніці». настрій та потужний потенціал
До голови одразу полізли різні тільки від однієї думки про ціле
спогади, ностальгія. Захотілося
повернутися на рік у минуле, літо у «Політеху»!
Спокій і затишок у таборі
зібратися нашою маленькою
компанією та вирушити у відчувалися на стільки суттєво,
здавалося
ніби
ти
подорож до лісу, чи на пляж, що
або у Глібівку по морозиво. потрапляєш у інший світ без
Маша мене підтримала у моїх клопоту, неприємних думок,
біганини.
мріях, проте на це літо у неї та у н е п о т р і б н о ї
всіх інших вже були свої плани. Розмірений та повільний ритм
Зібратися
докупи
знову життя дозволяв насолодитися
кожною хвилиною відпочинку
виявилося анріал.
сповна. Хоча раніше були часи,
Геніальна ідея прийшла коли
атмосфера цього місця
сама
собою.
Їхати
до

Ігор Дорфман ФА‐51

відпочинку була зовсім іншою.
Шалені дискотеки збирали у
таборі всю молодь із сусідніх
сіл. Щоб розважитися, сюди
приїжджали на машинах без
дверцят та капоту і гуцали всю
ніч до самого ранку. Гучні
динаміки виносили на коридори
корпусів та врубали музику, яка
крутилася цілодобово. Тодішня
молодь із радістю згадує свої
пригоди
та
гулянки
у
«Політехніку».
Комусь
відпочинок
у
«Політехніку» видався надто
суровим. Команді регбістів
співчував, мабуть, весь табір.
Режим їхнього розпорядку дня
був
досить
насичений:
тренування – їжа – сон –
тренування – їжа – сон.
Баскетболістам та футболістам
підфортило більше, бо вагому
частину свого релаксу вони
провели на пляжу.
Сонце, літо, море, ліс. Це
гарантована
формула
бадьорості, гарного настрою та
натхнення
цілий
рік
«сумлінного» навчання. Тож,
літо видалося приємним: нічні
купання, пісні біля багаття,
запливи на катамаранах, яскраві
фото сесії, смажені сардельки,
пляшка шампанського, випита
на пляжі під нічним небом,
дитячій сміх, нові друзі та
знайомі та багато‐багато кисню!
А головне, в мене вже є плани
на наступне літо!
Я знаю ти повернешся ще не
скоро, але я цілий наступний
рік буду на тебе чекати.

