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Чому так сталося, що Ви обрали для себе складну професію викладача?
Взагалі, я працював у Інституті
автоматики. Мені моя робота дуже подобалась і ставати викладачем я навіть не збирався. Але
сталось так, що у 1988 році мені
подзвонив Дмитро Федорович
Чернега. Він дуже просив, щоб я
приїхав на кафедру для серйозної розмови. Я тоді одразу відчув, що мене запросять викладати в КПІ, але у мене такого бажання зовсім не було, тому я дуже довго супротивився. Дмитро
Федорович пояснив, що більше
крім мене цю роботу не можуть
нікому запропонувати. Він поставив мене у безвихідну ситуацію
та врешті-решт умовив прийняти
його пропозицію. Коли ж я почав
читати лекції, мені це дуже сподобалось і я цим надзвичайно
захопився. Я почав замислюватися над тим, щоб повністю перейти на роботу в КПІ та поступово перетворився на викладача. Я навіть не міг уявити, що
читати лекції, працювати викладачем буде дуже цікаво!
Ви на своїх лекціях намагаєтесь навчити студентів логічно мислити та бути завжди пунктуальними. А
чого, в першу чергу, навчили
студенти Вас?
До того, як я став викладачем, у мене в житті були два
поняття: «чорне» та «біле». А
студенти мене навчили тому, що
є ще і «сіре». До кожного треба
відноситись індивідуально. Одному студенту, щоб виконати певну роботу, необхідно витрати
стільки-то часу, а іншому – на
багато більше. Оцінювати їх по
одній мірці не можна, щоб вони
не опускали руки. Це дуже важко, але треба розуміти, що кожний студент є особистістю і тут
не може бути жорстких рамок.
Інколи я можу нагримати на студента, але в душі я завжди залишаюсь до нього доброзичливим.

Завдяки студентам я також
зрозумів, що до них треба відноситись, як до молодих спеціалістів. Коли я направляю студента
на завод, то я особисто його
представляю керівництву. Тоді
до них формується зовсім інше
відношення. Одна справа, коли
студент сам їде на завод, шукає
потрібну йому людину і домовляється. Зовсім інше, коли сам викладач рекомендує випускника,
як молодого спеціаліста.
Що стосується моєї пунктуальності, то я не можу собі дозволити запізнюватися. Якщо я домовився з людиною про зустріч, то
я просто не можу гаяти її час. На
лекції я приходжу вчасно, тим
самим показую приклад студентам: «Роби, як я!». Коли студент
запізнюється на лекцію та входить в аудиторію, всі очі присутніх спрямовані на нього. Він починає шукати собі місце, діставати зошити – це відволікає не
тільки мене. Від цього я дратуюсь. Якщо ж ти запізнився на лекцію, то краще не заходити до
аудиторії, а почекати перерви.
Розкажіть, будь-ласка, про
свої захоплення, якими Ви займаєтесь за межами робочого часу.
Всі мої захоплення, які були в
мене раніше, зараз повільно відійшли на другий план. Я люблю
відвідувати театр, виставки, галереї, працювати на дачі, але
мені для цього дуже бракує часу.
Мій графік розписаний повністю з
5 години ранку до самого вечора
на тиждень вперед. Мої плани
мають бути виконані. Мені хочеться зробити найбільше справ
у тій сфері, в який я спеціаліст,
тому часу для відвідування театру бракує. Зараз мені також дуже
приємно проводити час разом із
своїми онуками.
Яким студентом, в свою
чергу, були Ви?
Я був правильним, дисциплінованим студентом.
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СТОРІНКА 3
Починаючи з третього курсу постійно отримував
«Ленінську стипендію». Одразу з першого заняття я
зрозумів, що прийшов до університету вчитися. В
інституті я взяв для себе дуже гарну звичку: прийшовши із пар, перечитувати щойно написані конспекти.
Це дуже корисно і полегшує задачу. Коли ми пишемо, ми робимо різні скорочення, які потім дуже важко
пригадати та розшифрувати. Частина конспекту стає
незрозумілою. Якщо ти одразу ж перечитав лекцію,
ти відновив у голові весь матеріал і тобі буде легше
його запам’ятати. Крім того, ти можеш виявити питання, які ти не зрозумів під час лекції. У конспекті
міститься 75% того матеріалу, який необхідно знати
для того, щоб скласти іспит на «відмінно».
Можете пригадати який-небудь кумедний випадок, пов’язаний із навчанням?
Був у нас один викладач фізики. І от, до нього на
лекцію хтось приніс кота. Пара була зірвана, бо всі
тільки й думали, що про кота. Тоді наш викладач
сказав: «Хто спіймає кота, той отримає додатковий
бал до оцінки на іспиті». Один із студентів спіймав
кота і пара пішла в звичайному ритмі. Настав час
готуватись до іспиту. Всі досить сумлінно вивчали
дисципліну, а цей студент перед іспитом зовсім не
готувався. Його навіть влаштовувала оцінка «3» для
того, щоб отримувати стипендію. Приходить він на
іспит: викладач ставить одне питання, потім інше…
Студент на жодне питання відповісти не може, бо
він зовсім не готувався. Тоді викладач бере його заліковку і ставить двійку. Студент йому каже: «Та ні, я
ж кота зловив!» (він заслуговує ще на 1 бал). Викладач йому на це відповідає: «Та я це вже врахував!»
З цієї історії я взяв для себе те, що коли з кимсь
домовляєшся, то треба виходити із однакових позицій, говорити на одній мові. Я запам’ятав це на все
життя. Є вислів: мислити об’єктивно. Жодна людина
не може мислити об’єктивно, бо за визначенням людина – це не об’єкт. Людина – суб’єкт і їй притаманне суб’єктивне мислення.
Яким для Вас є взірець кращого студента,
уявний «студент мрії»?
Для мене це такий студент, який сприймає весь
матеріал, котрий йому викладається, не як кінцеві
знання, а як інструмент для здобуття знань. Ті знання, які дають в інституті щонайменше через 5 років
застаріють. Студент повинен вміти здобувати знання, весь час вдосконалюватися, поповнювати свої
запаси. Не має таких речей, які б не знадобились у
подальшому житті. Треба просто вміти застосовувати свої знання на практиці. Тільки ті знання, що весь
час поповнюються, перетворюються на досвід та
застосовуються у житті, можна назвати справжніми
знаннями.
Ви працюєте викладачем тривалий час. Що б
Ви змінили у сучасній системі освіти?
Із того, що існує в КПІ, я б нічого не змінював. Перед тим, як щось вдосконалювати, треба спочатку
детально вивчити те, що у нас вже є. В КПІ створено

багато методичних
вказівок,
учбових посібників,
інструктажів, де детально описано,
що
робити і як
робити.
Працювати
із такою базою
дуже
добре і зручно.
Що
ж
стосується
школи, то
тут я б дещо змінив.
Коли ще я
був школярем, у нас 5 років викладали арифметику. Ця дисципліна навчає логічно мислити. Ми складні задачі розбивали на прості складові і писали план вирішення
кожної задачі. У абітурієнтів, які приходять до нас
навчатися така логіка відсутня. Вони роблять певні
розрахунки, припускаються якоїсь помилки, отримують відповідь і навіть не бачать очевидного відхилення. Вони ущербно логічно мислять.
Яку книгу із художньої літератури Ви могли
б порадити почитати нашим студентам?
Мені важко відповісти однозначно. Із будь-якої
книжки я отримував щось позитивне. Нещодавно
читав книжку Агати Крісті і вона мені видалась досить нудною. Якщо я почав щось читати, то обов’язково треба дочитати до кінця. В цій книжці мені запам’яталась одна фраза, яку я згодом використав у
житті, а саме: «Я не розумію цих американців, бо
вони навіть самі не розуміють як швидко вони переїхали із Єгипту в Ізраїль».
У мене є мрія дочитати до кінця всі твори Достоєвського, але виділити час для такої літератури не
виходить.
Хочу порадити: коли ти читаєш, то читай уважно.
Не слід поспішати читаючи, тоді можна багато чого
впустити.
Що б Ви хотіли побажати студентам нашого факультету?
Я б хотів побажати, щоб вони пройнялись тим, що
все, чого їх вчать, буде їм потрібно. Не ділити дисципліни на «обов’язкові» і «не обов’язкові». Вчіться!
Використати можна лише те, що ти знаєш. Я дуже
хочу, щоб наші студенти навчались, а не просто ходили до інституту. Знання необхідно використовувати та примножувати.
Юлія Баранова, ФС-41
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Нечто про JAMS Radio
Для многих студентов и гостей политехнического
университета уже не является секретом существование танцевального интернет-радио "JAMS". И

СТОРІНКА 4
чаются на волну радио?
Andy One: По нашим подсчетам, это гдето 1000
человек. Последнее время динамика слушателей
на радио растет, также значительно увеличился
процент слушателей вне КПИшной сетки, что не
может нас не радовать...
Platina: Не маловажным будут вопросы
организации сайта и официальной презентации JAMS Radio. Как дела обстоят
с этим?
Andy One: Сайт находится в стадии создания. Я считаю, что с этим спешить
нельзя. Прежде всего сайт - это лицо
радио и поэтому все должно быть продумано до каждой мелочи. А по поводу
официальной презентации радио скажу
одно: "Нет смысла презентовать радио
до полного создания интернет-ресурса
радио. Удачным вариантом будет запуск
сайта и презентация радио в один день".
Главное, что радио уже работает для
вас. Слушайте радио и заряжайтесь позитивом с нами!

я, Павел Ершов (Platina), как один из
резидентов поведаю в кратце историю создания. На интервью любезно
согласился мой друг, коллега, по совместимости диджей-резидент и один
из организаторов радиовещания на
КПИ Андрей Чиж в дальнейшем именуемый своим ником Andy One:
Platina: Приветствую тебя, Андрей!
Спасибо, что согласился просветить
нас в создании JAMS Radio. И первым вопросом будет, естественно,
причина названия для радио, почему
"JAMS"?
Andy One: Причина названия проста: JAMS это абривеатура от фразы
"Just Another Media Station". Идея
нам понравилась и вот вы видите ре- ▲ DJ Andy One, Marcus Schossow и Станислав Малкин на Radioday 2009
зутьтат.
Platina: Ты сказал фразу: "нам понравилась" - с
кем ты организовывал радио? И какие у тебя обяPlatina: Спасибо, Андрей, за то, что ты поведал
занности на радио?
нам некоторые факты. И на последок предоставAndy One: Пожалуй, главным организатором лю вам главные ссылки связаные с радио:
1) http://radio.jampo.com.ua/play/station000/
можно назвать Стаса Малкина, по совместительсhttp://jams.com.ua - ссылки для прослушиватву
администратора
медиа-портала
"JAMBO" (jampo.com.ua). Он смог договорится с ния радио;
2) http://vkontakte.ru/club10030415 - официальная
руководством интернет-провайдера "KPI-Telecom"
на выгодных условиях для обслуживания радио в группа в контакте с инфой про радио и резиденсети и выделения мощного канала для интернет- тов.
слушателей. В мои обязанности на радио входит
слежка за обновлением музыки и миксов от наших
Резидент JAMS Radio — Павел Ершов, ФЛ-82
гостей и резидентов...
Platina: Сколько посетителей ежедневно вклю-
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Work & Travel USA –
варто чи ні?
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Щодо самої роботи, то ще в Україні ти знатимеш
свою вакансію, місце роботи, штат (у який ти вирушиш) та житло. Для тих студентів, які їдуть вперше,
я б все таки радив погоджуватись на запропоноване житло, а не шукати самому. Оскільки новачкам
його буде не дуже легко знайти і, можливо, у вас
навіть не буде часу на його пошуки.
Після того, коли всі документи будуть готові, ти
повинен зробити ще один крок. Саме від того, як ти
його зробиш і буде залежати твоя подальша подорож. Отже, це – співбесіда в посольстві. Так-так, як
би хто не говорив, мовляв, що це – просто формальність, але її треба подолати. До співбесіди потрібно підготовитись, залишити хвилювання вдома і
йти, йти до своєї мети, бо саме там ти можеш остаточно перетворити свою мрію в реальність.
Якщо говорити відверто, то співбесіда в посольстві нічого складного собою не являє. Навіть достатнього рівня англійської мови цілком вистачає для
успішного її проходження.
Коли всі документи готові, віза та квитки на літак
лежать у тебе в кишені, ти вирушаєш в Світ. Чому
Світ? - Тому, що там дійсно ВСЕ по-іншому: починаючи від якості доріг та дорожньої мережі і завершуючи медициною.

Здається, майже кожна людина на Землі замислюється над тим, які люди живуть за кордоном, як
вони облаштовують свій побут, чи сповідують власні обряди та традиції? Мені поталанило цього року частково задовольнити свою цікавість завдяки
літній програмі для студентів у Сполучених Штатах
Америки - Work & Travel.
Моя розповідь, головним чином, буде пов’язана
із «робочими» моментами, які потрібно подолати
студентам, котрі дуже хочуть із головою поринути в
те, інше, американське життя!
Спочатку ця мрія здається просто нездійсненною, але з кожним кроком вона буде впевнено перетворюватись у реальність.
Обираючи агентство, яке в подальшому буде з
тобою займатись, потрібно звертати увагу на тривалість існування цього агентства (їх досвідченість), компетентність працівників і також на відгуки
інших людей про цю компанію. Я віддав перевагу
агентству Au-Pair (Study. Ua), що знаходиться на
бульварі Дружби Народів. Не хочеться займатись
рекламою, але я не можу не відмітити, що це дійсно команда професіоналів, яка знає свою справу,
цілком та повністю відповідає за кожного клієнта та
докладе всіх зусиль, щоб твоя найзаповітніша мрія
стала реальністю!

Повернемось все таки до роботи! Так-так, до
роботи, адже ви не забули, що ви їдете, перш за
все, працювати, а відпочивати будете потім. Роботу потрібно дуже добре вибирати ще в Україні при
оформленні всіх документів, адже саме там тобі
буде запропоновано чималий перелік вакансій. Тому ви повинні налаштувати себе на тримісячну
працю і зрозуміти, що не завжди буває легко. Коли
у вас буде вихідний день (це, як правило, 1 день на
тиждень) ви можете подорожувати. Після трьохмісячної праці у вас ще буде один місяць на подорожі (працювати у вересні ви не можете, але можете
подорожувати), оскільки американське посольство
дозволяє залишатись на території США до 30 вересня.
Щодо мови, то на перший час буде важкувато,
оскільки справжня американська мова все ж таки
відрізняється від тієї мови, що ми вивчаємо в Україні. Також не кожен американець вимовляє правильно слова, в мові багато скорочень. За перший
місяць потрібно звикнути, адаптуватись до того середовища і далі все буде в порядку.
В Америці час летить дуже швидко, потрібно насолоджуватись кожною хвилиною перебування в
цій чудовій країні, знаходити нових друзів, вдосконалювати мову та працювати, адже праця – це,
перш за все, досвід, який залишиться на все життя!!!
P.S Якщо є можливість, то їхати обов’язково
потрібно…
Володимир Мула, ФТ - 62
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Подорож у дитинство
Діти – наше майбутнє. Як часто ми чуємо ці слова, однак, далеко не всі до кінця розуміють значення
цього чудового вислову. Прикро, але кількість безпритульних дітей та дитячих будинків постійно зростає. Змінити цю статистику ми, на жаль, не можемо,
а от лише трішечки допомогти не лише можемо, а й
мусимо.
Нещодавно відбулася поїздка студентів нашого
факультету до дитячого будинку в село Жукин Вишгородського району. Візит видався надзвичайно ціка-

друзів, згадували та ділились враженнями. Потім
акуратно розставили свої портрети у кімнатах. Для
нас це було особливо приємно.
А далі… Далі був футбол в три ноги, який приніс
багато радісних емоцій не тільки гравцям, але і глядачам. Головне, що раділи діти! Вони сміялись коли
забивали голи і коли падали, і коли просто переміщались по полю парами. А як раділи наші студенти!)) Здавалось, скільки треба для щастя…
Потім були не менш веселі ігри: і гаряча картопля, і каліка сторіччя, і одинадцять. Не знаю як ви, а я
тільки при згадці цих слів відразу повертаюсь у дитинство. І вже немає вікового бар’єру, і ніхто не поділяється на своїх і чужих, дітей і дорослих. Є одна
велика, весела команда.
Потім ми перейшли на гру в твістер. А твістер, як
відомо, не радувати не може. Більше всього нас здивувало танцювальне полотно, привезене однією
дівчинкою з Італії. На ньому всі танцювали по черзі.
Спочатку хазяїни показували, як правильно користуватись диво-грою, а далі гості ввійшли в смак, боролись за першість. А діти нас з задоволенням фотографували, ще б пак не щодня побачиш таке.
Далі всі дружно перейшли за солодкий стіл. За
солодощами ми розповідали про наше веселе студентське життя, а діти з захватом слухали, адже це
їх мрія, те, що на них чекає по переду. Ми обмінялись номерами телефонів, домовились про нову зустріч та поспішили на автобусну зупинку.

вим, захоплюючим і вражаючим.
Подорож розпочалась о десятій годині ранку в
неділю. Студентам, як ви розумієте, на вихідних не
властиво так рано вставати, але ми перебороли себе і у зазначений час дружно зібрались на парапеті
біля гуртожитку. Якщо ви хоча б один раз побуваєте
у дитячому будинку, то обов’язково захочеться приїхати сюди ще.
Коли відвідуєш дитбудинок, здається, що повертаєшся в дитинство. Забуваєш абсолютно про все.
Така собі розрядка, відпочинок від зовнішнього світу,
від метушливого міста. Час зупиняється. Це не можливо передати словами! Це потрібно просто відчути.
Так і цього разу.
Приїхали в Жукин
ми з подарунками:
альбомами, олівцями та фарбами, а
найголовніше з фотографіями дітей.
До речі, ці
дітки одразу нас
впізнали, не дивлячись на те, що не
бачились ми ще з
минулого навчального року. Вони із
задоволенням роздивлялись знімки,
шукали себе та

Нам дуже сподобалось грати. Ми і дорогою ділились враженнями, згадували найсмішніші моменти
та продовжували грати тільки вже у свої більш дорослі ігри: хто більше знає слів на літеру «Х» та у
показуху.
Додому всі приїхали сонні та змучені, але головне
задоволені і щасливі. Приєднуйся до нас! Звертайся
за номером 80953114322 – Іра або 8097-762-7138
Юля.
Ірина Бужанська, ФК-62

СТОРІНКА 7

Квэст для
первокурсников
10-го сентября на факультете прошел квэст для
первокурсников. Целью мероприятия было ознакомить новоиспеченных студентов с территорией университета. Всего в нем приняло участие
6 команд (по 6 человек в каждой команде).

ВИПУСК №2(17)
Все задания были построены так, что быть в хорошей физической форме и со смекалистой головой
на плечах – маловато! Нужно было стать КОМАНДОЙ. А это значит, научиться понимать друг друга с
полуслова, поддерживать командный дух, помогать
друг другу. Когда твои напарники едва знакомы, это
сделать не очень то и просто.

Всех участников собрали
возле 9-го корпуса. Прозвучали
напутственные слова организаторов квэста и – понеслась!
Каждой команде был вручен
конверт с указанием следующей точки маршрута и участники скрылись в неизвестных направлениях. Точнее в известных только организаторам направлениях.
Но! Добраться до необходимой точки – это только половина дела. Еще предстояло выполнить задание. И тут следует
отдать должное фантазии тех
людей, кто трудился над созданием квэста. Задания были
очень разнообразными и оригинальными. Для меня, по правде, странным остался только тот факт, почему рисовать нужно было именно петуха?!

Как выяснилось позже, пройти все точки маршрута – недостаточно. На этот раз неугомонный Студсовет придумал каверзное состязание: нужно было
играть в футбол. Мало того, что
все уже набегались, так еще и
мячик буцать! Кстати, и футбол
оказался не простым: двоих участников попарно связывали за
ноги (по одной ноге от каждого).
В таком состоянии даже ходить
проблематично, а бегать и бить
по мячу так вообще!
Но, как и все хорошее, квэст подошел к концу. Прошла церемония награждения и все разбрелись.
Наша команда не заняла призового места. Но как говорится:
«Главное не победа – главное
участие!» К тому же, мы получили уйму позитива и хорошего настроения. Самое важное – мы
научились быть командой! А
ведь впереди у нас еще целых 6
лет учебы плечом к плечу!
Александр Свиридюк, ФС-92

S TUDPULS
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Роллер-спорт
Не так давно начался учебный процесс, только закончилось лето и опять можно видеть корпус инженерно-физического факультета наполненным студентами. Каждый куда-то бежит, у каждого свои проблемы. Но это днем. Возвращаясь домой (в общагу
или квартиру), нам хочется чем-то заняться.
Так вот, проходя тропинками по нашему любимому
КПИ, Вы, наверное, замечали людей, которые катаются на роликах, и получают от этого удовольствие.
Так почему же Вам не попробовать в деле этот вид
спорта? Я не говорю обязательно ролики, это может
быть тот же скейтборд.
Что ж, если Вы захотели этим заняться, то кое чего
могу поведать.
Основное

–

покупка

роликов

и
защиты
(безопасность
превыше всего). Цены на
роликовые
коньки варьируются от 700
до 2000грн.
Каждому роллеру
нужна
защита, которая
может
включать
шлем,
наколенники, нало-

котники,перчатки. Цена защиты в 300-600грн.
Допустим, на территории КПИ будет кататься все
большее количество роллеров,
то
можно даже
будет организовывать различные
соревнования,
разве не здорово?
Если здорово
кататься
ты
еще не научился и боишься травмировать себя и окружающих, то выходить на Политехническую
улицу не спеши. В развлекательных
центрах уже
есть
специальные площадки для катания на роликах. Они сделаны по типу катка: ровная площадка с бортиками и
люди, которые катаются по кругу. Свое перове катание можно попробовать именно здесь, если тебе не
понравиться – ты сэкономишь на покупке роликов и
защиты
Руслан Карпов, ФМ-51

Новий набір в
BEST Kyiv! Прояви себе!
- Цікавишся програмуванням, піаром, економікою, робототехнікою, чи просто
любиш комбінувати навчання з цікавим та яскравим
відпочинком?
-Прагнеш подорожувати чи просто знайти нових
друзів?
- Мрієш дізнатись про найкращі сторони студентства
або вже знаєш формулу щастя і хочеш нею
поділитись?
Не зволікай!
Наразі ми шукаємо нових гравців нашої команди під
назвою «BEST Kyiv»!
Зроби перший крок –завантаж та заповни анкетуз
сайту www.best-kyiv.org та надішли на e-mail: bestkyiv.recruitment@gmail.com до 27.09.09 23-00!!!

Трохи інформації про BEST
BEST – загальноєвропейська студентська організація, що постійно зростає і розвивається. Наразі локальні групи діють у 79 університетах більш ніж 30 країнах Європи. Ідея створення виникла 1988 року у кількох студентів, що вивчали технічну фізику у Стокгольмському технологічному університеті у Швеції.
Вони усвідомили необхідність становлення мережі,
через яку студенти технічних спеціальностей з різних країн могли б зустрічатися, обмінюватися досвідом та навчатися як технічних дисциплін, так і розуміння інших культур та народів. BEST – неприбуткова, неполітична та нерелігійна організація, офіційною мовою якої є англійська.
Принциповим щодо BEST є правило про те, що всі
академічні заходи організовуються безкоштовно для
учасників. Причиною цього стало бажання надати
можливість участі для всіх, незалежно від національності та економічної ситуації. Таким чином, BEST
зробила великий крок у подоланні відстані між східною на західною Європою. То ж негай часу, приєднуйся до нас!
Бейбік Best Kyiv, Шевчук Тарас, ФЛ-82

