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СТОРІНКА 2
Каждый преподаватель когда-то тоже был студентом. Редакция «Студпульса» (Юлия Баранова и Игорь
Дорфман) попыталась узнать у наших любимых наставников, какими были их студенческие годы. Жаль только,
что мы так и не узнаем, насколько правдивы они были в
своих ответах.
Какое самое яркое воспоминание осталось у Вас о первом
курсе?
Первая пара, которую Вы прогуляли. Как это было? Какие
последствия?
Какие вредные или полезные привычки Вы приобрели на
первом курсе?
Каким был самый хулиганский поступок, совершенный Вами
в студенческие годы?
Что бы Вы хотели пожелать нашим студентам и особенно
первокурсникам?
Прилуцкий Михаил Иванович
1.Поездка на сельскохозяйственные работы
в колхоз и сдача экзамена по дисциплине
«История КПСС» доценту Бузу. Экзамен начался в 9.00 и закончился в 23.30 по киевскому времени 31-го декабря.
2.По электротехнике. Я опоздал на 5 минут,
а лектор не пустил в аудиторию. Но на
оценку на экзамене это не повлияло –
«отлично».
3.Вовремя выполнять и сдавать задания.
Эта привычка стала главным девизом моей жизни.
4.В мои студенческие годы студенты не хулиганили!!!
Быть честными, воспитанными и внимательными как в семье,
так и обществе, но не жестокими, циничными, толстошкурыми.
Борисенко Ольга Владимировна
1. Больше всего запомнилось празднование Дня факультета.
На сцене выступали две команды КВН: преподавателей и студентов. Они соревновались между собой, было очень весело. Я
была всего лишь зрителем, но мне очень понравилось.
2. Это была пара по философии. Пришли ребята одногруппники, сказали, что пара не интересная и увели меня с лекции.
3. Полезная привычка – быть пунктуальным во времени. Никогда никуда не опаздывать.
4. Хулиганских поступков не совершала.
5. Не приобретать дешевый авторитет. Проявлять себя в том,
в чем можешь. Зарабатывать свой авторитет достойным образом.
Гурия Ирина Мирановна
1.Колхоз и начертательная геометрия.
2.Прогуляли всей группой кристаллографию, староста получила выговор по деканату.
3.Плохая привычка – сидеть на галерке,
хорошая – писать конспекты.
4.«Передразнила» преподавателя по математике. Т.е. на нервное: «Повторите, что
я сказала!», - я очень спокойно, с точностью до интонации повторила так, что аудитория 150 человек взорвалась хохотом.
Ничего не откладывать на завтра.

СТОРІНКА 3
Жук Сергей Васильевич
1.Общежитие! Комната 4-14(3), там было
весело всегда. Пкудин → Злобина → Пацкова.
2.Высшая математика. Проспал. Вернее
встал и понял, что лучше не идти, все равно
толку не будет, и лег дальше.
3.Первое: я научился готовить кушать!!!
Второе: систематизировать свои действия,
планировать время.
4.По трубе через козырек в 02.00 слез и
вернулся в общежитие (как раз после этого я
и прогулял вышку!).
Уверенно идите к поставленной цели. Гонитесь не за оценками, а за знаниями. Удачи
вам на вашем нелегком, но ярком, незабываемом студенческом пути.
Роик Татьяна Анатольевна
1. Первая стипендия! Было желание всем
родным купить подарки. Но… денег не хватало, пришлось все гордо отдать маме.
2. Я не помню, что это была за пара, поскольку это было очень давно.
3. Вредных привычек я на первом курсе не
приобрела. Полезная привычка – ничего из
заданного не откладывать в «долгий ящик».
4. Самые хулиганские поступки – это прогулы занятий. Потом приходилось наверстывать
упущенное.
5. Не бояться трудностей. Never give up!
Дубинина Елена Сергеевна
1.П е р в ы й
п о х о д
в
«Интонацию»
2.Латынь. Прогуливала ее в
парке (как это ни банально).
Последствий никаких.
3.Вредных привычек – никаких. Полезная привычка – научилась брать на себя ответственность.
4.Прогул проф. предмета.
Вдохновения и желания учиться.
Холявко Валерия Викторовна
1. Ужас – поиск нужной аудитории в 7 корпусе. Хорошее – мои одногруппники. А еще
как-то раз мы с одногруппниками пришли (не
сговариваясь) в одинаковых пиджаках и галстуках.
2. Если правильно помню, то это была философия. Почему прогуляла – не помню, но потом надо было отвечать на вопросы по прогулянной теме. На третьем курсе несколько раз
прогуляла по целому дню занятий – ходила на
свидание с будущим мужем.
3. Научилась очень быстро писать конспекты
и приобрела умение понять, о чем идет речь в
книге, при ее очень быстром чтении – по диагонали.
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4. Особо хулиганских поступков не было – я
была уж очень тихой и послушной. Ведь подсказывания всем окружающим на экзамене и
контрольной работе хулиганством не считается? :)
5. Не замыкаться в себе, не накапливать
проблемы, не прогуливать пары (без уважительной причины) и помнить: выхода нет
только из гроба (и то, не всегда!).
Богомол Юрий Иванович
1. Больше всего запомнилось
поселение в общежитие и, конечно же, сдача первой сессии.
2. Это была моя самая первая
лекция по «Высшей математике» - я пошел на эту лекцию
вместе с другим потоком.
3. В общежитии я получил
первые навыки в кулинарии.
4. Самые большие хулиганские поступки –
пропуски некоторых занятий.
Кочешков Анатолий Сергеевич
1. Приходишь учиться – а тебе платят стипендию! Наибольшее впечатление произвели количество дисциплин и требования к учебе.
2. Последствий никаких, потому что старался не пропускать
занятий – догонять тяжелее,
чем все делать вовремя.
3. Не могу вспомнить?!
4. В карательном кодексе есть
статья за хулиганство, поэтому
правил не нарушал.
5. Учитесь – это работа на ваше будущее!
Это – гарантия гармоничной жизни. В советские
времена
даже
выходило издание
«ЗНАНИЕ – СИЛА»!
Руденькый Сергей Алексеевич
1. Большое количество новых
знакомых и занятия в больших
потоковых аудиториях.
2. Тяжело вспомнить. Пары без
уважительной причины не пропускал.
3. К вредным привычкам можно
отнести то, что я научился иногда списывать и писать шпаргалки, а к полезным – успевать
писать много конспектов, планировать свое
время и ходить в библиотеку.
4. В хулиганских поступках я не уличен, да
и вообще в характере у меня такого нет.
5. Дружить, выручать друг друга в хорошем
понимании этого. Учитесь и по больше получайте знаний, а также не забывайте и про
культурную жизнь.
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ИФФ или что будет
дальше?

В Украине существуют десятки высших
учебных заведений (ВУЗов), что не мало важно для выпускника средней школы, т.к. встает
вопрос – куда поступать? Какому из вузов отдать предпочтение и какая специальность
ближе к сердцу и душе?
И мне стало очень интересно, почему первокурсники ИФФ выбрали именно КПИ и именно
Инженерно-Физический факультет. Таким образом, среди первокурсников был проведен
мини-опрос. Конечно его считать статистическим никак нельзя, но… Но результаты меня
все же ужаснули.
Итак, вопрос первый: «Почему поступили
именно в КПИ?»
Ответы были самые банальные и скучные.
80% опрошенных ответило, что КПИ – один из
лучших ВУЗов Украины, 15% - что в КПИ учились их родители, 4% - затруднились ответить
на этот вопрос, ограничившись фразой «Не
знаю!»; и всего 1% ответили, что хотели сюда
поступить.
Второй,
вопрос,
который
я
задавал:
«Почему выбор факультета остановился
именно на ИФФ?»
70% ответили, что больше никуда не прошли по баллам, 20% – сдали документы благодаря агитации старшекурсников, 5% – заинтересовал и заинтриговал своим рассказом человек, работавший в приемной комиссии
(Рыбак Вячеслав Николаевич). И лишь единицы сказали, что они уже имеют металлургическое образование и хотели бы теперь улучшить свои профессиональные знания и навыки. И несколько человек ответило, что им все
равно было, куда поступать – потому, что мама сказала: «Надо учиться!»
Кстати, следует отдать должное Рыбаку Вячеславу Николаевичу, за его работу в приемной комиссии, т.к. я попал сразу под две категории - тех, кого заинтересовал и заинтриговал рассказ вышеупомянутого преподавателя
и тех, кто уже имеет металлургическое образование.
Третий вопрос звучал так: «Имеете ли вы
представление о том, что являет собой
ваша специальность?»
И здесь практически все опрошенные первокурсники сошлись в ответах – почти единогласно ответив, что ни малейшего представления не имеют, кроме того, что специальность
как-то связана с жидким металлом. Правда,
пару человек ответило, что они уже знакомы с
производством, т.к. до поступления работали
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на металлургическом предприятии непосредственно по специальности, на которую поступили.
«Кем вы планируете стать/работать после окончания университета?»
Вот здесь разнообразие и полет фантазии
прямо-таки поразил. Но, скажем так, не очень
обрадовал: 50% опрошенных - хотят открыть
свое дело, из них 15% - ювелирное; еще 30%
хотят стать менеджерами (самых различных
направлений начиная от менеджера по продажам и заканчивая менеджерами по работе с
иностранными представителями); 15% ответили, что об этом еще рано задумываться –
для начала надо закончить университет; и несколько человек собрались работать по специальности, но почему-то за пределами нашей
родины (ссылаясь на то, что там платят больше).
И заключительным вопросом в анкете был:
«Вы уже отучились на факультете первый месяц первого курса. Каково ваше
впечатление?»
И у всех 100% последовал ответ – пока
только самое хорошее, единственное, что всем
единогласно очень тяжело справляться с дисциплиной «Начертательная геометрия». Хотя
этот ответ не удивителен, потому что в большинстве средних школ нет даже ввода в начертательную геометрию и основ черчения, а
преподаватели с первого практического занятия требуют знания, которые должны быть на
уровне среднетехнического учебного заведения.

На этой оптимистической ноте опрос был закончен. Я думаю, выводы из него делать пока
рано, ведь планы имеют свойство разрушаться, а того, что не знаешь – этому научат. Ведь
для этого мы и пришли – учиться и получать
знания и навыки не только профессиональные, но и жизненно важные в нашей последующей самостоятельно взрослой жизни.
Олександр Свиридюк, ФС-92
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«И Я, Первокурсник, на
сцене клянусь…»

Как прекрасно чувствовать себя первокурсником. Ощущение сродни тому, когда идешь в
первый класс – все новое и интересное. Но, в
тоже время, все настолько знакомо. И пусть
завидуют те, кто ни разу не был первокурсником!
Вот и инженерно-физический факультет отметил этот замечательный день – День Первокурсника!
Проходило это событие в клубе «Интонация»
7-го октября.
Веселые ведущие мини-концерта в лице
Шишкина Паши и Назаренко Ольги смогли
«завести» публику и зарядить ее волной позитива. Наверное, никто кроме них не смог бы
этого сделать.
И как обычно, фантазия организаторов мероприятия заставила ими восхищаться! Практически со стопроцентной уверенностью можно
сказать, что ни на одном подобном празднике
у других факультетов нет таких сценариев и
конкурсов. Взять, к примеру, конкурс с рисованием картин без помощи необходимых художественных принадлежностей, или отжимания
с поеданием морковки.
Очень порадовали хореографические номера
девушек факультета. Красивый и артистичный
танец в стиле шоу-балета вышел под композицию Вячеслава Бутусова «Скованные одной
цепью». Оригинальность композиции заключалась в том, что танцовщицы были между собой связаны лентами, которые имитировали
настоящие цепи. Заворожил весь зал и номер
в исполнении Натальи Гудзовской. Ее страстное и немного эпатажное танго не осталось
без внимания публики.
Прекрасно выступили участники программы
с вокальными номерами. Довольно оригинально получилась песня «Юра прости» в исполнении Шишкина Паши. Кроме того, что Павел
пел женскую партию мужским голосом, одна
из девушек в зале решила ему помочь. Она
взяла микрофон и стала петь эту песню вместе
с ним. Такого исхода событий не ожидала ни
публика, ни организаторы, ни даже сам Паша.
Очаровательно выступила Олечка Подолян
(наша гостья из приборостроительного факультета) – прекрасный тембр и хорошо поставленный голос, а такое не может вызвать
негативных впечатлений.
Задело за
живое
выступление
нашей
«Птички певчей» Лены Сосихины. Это была не
просто вокальная композиция, а целое мини
представление. Старенькая песня, которую
слушали еще наши родители, «Всегда быть
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рядом не могут люди» обрела новую
жизнь. После ее
исполнения некоторые зрители на
столько расчувствовались, что со
слезами на глазах
подошли благодарить Лену за выступление.
Порадовали песни
под гитару в исполнении Дмитрия Забигайло. Таких песен не крутят ни по
радио, ни поют по дворам и подворотням – их
можно услышать только в рамках подобного
мероприятия и только на нашем факультете.
Кстати, было заметно, как Дмитрий волновался, но усердные репетиции сделали свое.
Жаль, конечно, что качество слышимости было удовлетворительным. Но в этом вина отсутствия аппаратуры, но ни в коем случае не самого исполнителя.
Очень разнообразило праздник представление факультетской команды КВН. У них получилась смешная и весьма поучительная сценка, показывающая как не нужно сдавать зачеты и экзамены. Оказывается – есть еще творческие студенты, и есть еще порох в пороховницах!
Кстати, стоит отметить, что практически в
каждом номере среди участников обязательно
был хотя бы один первокурсник! А это означает, что молодежь хочет и стремится вести активную деятельность, что дает большие надежды в развитии культурной жизни факультета.
Ну и в завершение концерта всех первокурсников собрали на сцене, и торжественным хором прозвучала клятва-присяга первокурсника. После нее каждый «зелененький» студент
угостился глотком молока и кусочком сухарика, оставил пламенный поцелуй на святыни
каждого
металлурга
–
книге
«Металловедение» – и стал полноправным
студентом инженерно-физического факультета.
И какой праздник закончится на этой трогательной ноте? – Конечно же, была дискотека,
на которой студенты могли получить разрядку
от повседневной рутины.
В общем, после Дня Первокурсника осталось
масса приятных воспоминания и море положительных впечатлений. Жаль, что в жизни студента мало подобных праздников.
Свиридюк Александр, ФС-92
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Вони працюють — ІФФ

Огромное Вам спасибо за вашу помощь в процессе приготовления праздника, а
также непосредственное участие в нем. Очень приятно, что вы нашли время и
силы, чтобы придумать сценарий и произвести впечатление на зрителей. У Вас
это получилось! Поэтому желаю Вам в дальнейшем не унывать, чтобы было много вдохновения и интересных предложений для украшения нашей нелегкой студенческой жизни.
Глава СС ИФФ, Дорфман Игорь
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відпочиває!
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У КПІ нове освітлювальне обладнання!

10 жовтня у ЦКМ НТУУ «КПІ» відбулась урочиста церемонія передачі освітлювального обладнання за грантом уряду Японії Центру культури та мистецтва НТУУ «КПІ» на загальну
суму 68 861 доларів США.
Цей проект став першим, який було реалізовано в Україні у рамках Програми мало масштабної грантової допомоги у сфері культури. У
рамках програми були придбані прожектори,
дімери, пульти управління та інше. Під час
проведення урочистостей у залі панував настрій японського умиротворення. На екрані захоплена публіка побачила підборку картинок
про Японію: її повсякденне життя, люди, одяг,
гори, вулкани, сакура …
Потім глядачам був представлений відеоматеріал, який розповів про історію створення
Україно-Японського центру на базі Політехнічного інституту, про деякі напрямки виховання
та роботу цього центру: навчання чайній церемонії, створення ікебана, вивчення японської мови тощо.
Далі пролунала урочиста промова представника Японії Тадаші Ідзава (Tadashi Izawa), в
якій він виразив подяку нашому ректору Михайлу Захаровичу Згуровському та всім, хто
підтримував
розвиток
Україно-Японського
центру. Цінний сертифікат на освітлювальне
обладнання, грошовим еквівалентом 500 000
гривень, був переданий заступнику проректора із міжнародних відносин.
. Далі було найцікавішеJ. З подякою від імені студентів КПІ виступив лідер групи
«ВВ» («Воплі Відоплясова») Олег Скрипка.
Олег у 1987 році закінчив радіо-технічний факультет КПІ. Він поділився спогадами, пов’язаними з Центром культури, адже Скрипка безпосередньо приймав участь у його побудові.
Також відомий музикант розповів, що побу-

Хочеш до Німеччини?

Ти гарно вчишся, займаєш активну громадську позицію та знаєш добре німецьку чи англійську мову ? Тоді гайда до Німеччини!
9 жовтня 2009 р. о 16.00 в кімн. 155 1-го корпусу НТУУ “КПІ” за підтримки Німецької служби академічних обмінів (ДААД) відбувся інформаційний захід, присвячений можливостям навчання та проведення досліджень у Німеччині. Перед зацікавленими студентами та
викладачами виступав лектор ДААД пан Ларс
Льокнер. Виявляється щорічно біля 400 сти-
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вав у Японії. Першого разу, коли вони з групою туди приїхали, глядачі під час концерту
сиділи і нічого не розуміли. Японці не те, що
не знали, хто такі «ВВ», а і де взагалі знаходиться Україна. Але за допомогою перекладача контакт
було налагоджено.
П і с л я
ц ь о г о
УкраїноЯпонський
центр провів демонстрацію кімоно. Показ виявився
надзвичайно
цікавим та
кумедним
– гітарист
гурту «ВВ»
Євгеній Рогачевський
(який
також відвідав церемонію) був одягнений в святкове кімоно японського самураю, а ось Олегові пощастило не так добре. Справні дівчата УкраїноЯпонського центру вдягнули його в жіноче кімоно із красивим бантом у вигляді метелика. В
наступному етапі роздагання Скрипки могли
прийняти участь майже всі бажаючі глядачі.
А наприкінці відбувся акустичний концерт за
участю Олега Скрипки та Євгена Рогачевського. До речі, під час концерту було випробувано нове обладнання. По закінченні весь зал
аплодував стоячи.
Рекомендуємо всім відвідати ЦКМ НТУУ
«КПІ», щоб побачити нове обладнання в дії
своїми очами.
Вікторія Бойко та Олександр Свиридюк
пендіатів ДААД - українці. Отримати стипендії
можуть студенти, починаючи з 2-го курсу навчання, аспіранти, молоді науковці та викладачі. Це і мовні курси у Німеччині, і магістерські програми,і стипендія для проведення досліджень, і практика. Спектр пропозиції доволі широкий. Головне, що треба зробити вибрати стипендію та збирати документи! Докладну інформацію про умови та необхідний
список
документів ви знайдете на сайті
www.daad.org.ua
До зустрічі у Німеччині!:)
Вікторія Бойко, ФС-52
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В предыдущем номере нашей газеты вы узнали все тайны про создание JAMS Radio. Было бы логичным продолжением статьи если
вы узнаете все про мое радиошоу "Эмоции". В
первую очередь радиошоу нужно для слушателей, которые ввиду явных причин не могут
посетить выступление любимого диджея. И
тем самым больше людей смогут познакомит-
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ся с творчеством даного артиста.
Идея появилась неожиданно, сразу после
запуска радио в эфир...Учитывая тот факт,
что своего радиошоу у меня не было, я с радостью согласился создать свое детище...
Подбор названия вылился для меня марафоном в несколько дней (сам не ожидал, что
будет так трудно). Название должно отображать разнообразие моей музыки и моего настроения...По этому мне и пришла идея назвать свое шоу "Emotions". Девиз шоу:
"Emotions radio show - freedom everywhere"...в первых пяти выпусках уже звучали
Psy Trance, Drum'n'Bass, Techno, House...и это
не предел...При удачном развитии проэкта вы
сможете посещать тематические вечеринки:
"Emotions freedom party"...А сейчас лишь могу на последок сказать вам что транслируется
радиошоу в 1й и 3й четверг месяца в 20:0021:00 ...Слушайте только качественную музыку! Жду вас в официальной группе
"Emotions" http://vkontakte.ru/club11869211
Павло Єршов, ФЛ-82

Футбольні баталії ІФФ

Ось і минув перший місяць осені і для багатьох на нашому факультеті, це вже перші перемоги і поразки! Звичайно, ви зрозуміли про
що я говорю – про чемпіонат ІФФ по футболу!
Про самий Чемпіонат я розповім трішки пізніше, а зараз мова піде про його відкриття – це
матч між чемпіонами факультетів ІФФ та ТЕФ!
Він відбувся у вівторок 29 вересня! Перед тим
як написати результат, розкажу трішки про
чемпіонати факультетів, а саме, про структуру
формування команд! На нашому факультеті
всім відомо, що команда формується з студентів, які навчаються в групах однієї кафедри
одного курсу, що ж до факультету ТЕФ, то команда набирається незалежно від того, в якій
групі навчається студент! Що ж тоді виходить?
А виходить те, що на факультеті ТЕФ можна
зібрати 1 сильну команду (для прикладу, збірну факультету) і виграти Чемпіонат ТЕФа. До
чого я все веду? До того, що так сталось і з
нашим матчем-відкриттям, наш чемпіон ІФФ
(команда-група) грала з чемпіоном ТЕФ
(команда-збірна), як результат – наша команда поступилась з рахунком 1-3. Рахувати цей
матч як поразка факультету? Я б не став, швидше просто як показовий матч!
Тепер вернемося до нашого чемпіонату.
Всього подано заявок 16 команд. Всі команди
були розбиті на 4 групи по 4 команди. Половину матчів уже було проведено. З першого курсу було подано 4 команди, при цьому дві з них

це команди з кафедри ФС, одна з ФМ і одна з
ФТ. Чому перший курс з кафедри ФК і ФЛ не
приймають учать у чемпіонаті, залишається
загадкою, але маємо те що маємо. Слід відзначити, що команда з групи ФС-91 «Металург»
уже провели два матчі з трьох в груповому турнірі і здобули переконливі перемоги 5-2 над
командою 6-го курсу ФС-41/42, та 7-1 над командою ФТ-81.
Отож, з першого курсу вже виділилась сильна команда і хтозна, можливо, це наступний
чемпіон? Час покаже).
Запрошую всіх на матч та бажаю всім перемог!
Сергій Макаренко, ФА-51

STUDPULS

Найкращі дівчата у
«нежіночій» справі

Студенти інженерно-фізичного факультету
завжди відрізняються своїми здобутками у навчанні, спорті та громадському житті університету. Вони здобувають призові місця на олімпіадах, конкурсах, різноманітних змаганнях. На
факультеті навчається велика кількість іменних стипендіатів. Зокрема, більшість із них з
кафедри«Фізико-хімічні основи технології металів».
І от у новому навчальному році стало відомим коло найкращих. Що є дуже цікавим, більшість цих активістів, відмінників, науковців,
спортсменів та просто дуже гарних студентів дівчата. Здавалося б, металургія - зовсім не
жіноча професія. Дівчина, що вивчає метали
завжди викликає здивування і водночас захоплення. Ось зараз ми і дізнаємося, що такого
незвичайного у дівчатах - іменних стипендіатках кафедри «Фізико-хімічні основи технології
металів».
Теплицька
Тетяна
зараз навчається вже
на 6-му курсі і саме
готує наукову магістерську дисертацію. ЇЇ
вступ до ІФФ був добре обдуманим та вивіреним кроком. Дівчина досить багато чула
про КПІ з різних джерел, зокрема від знайомих, які тут навчаються, і зробила висновок, що це один із
передових університетів, в якому можна отримати високоякісну технічну освіту.
Тетяна вважає, що за металургією наше майбутнє, тому і обрала інженерно-фізичний факультет. А поспілкувавшись із чудовим завідувачем кафедри «Фізико-хімічні основи технології металів» Дмитром Федоровичем Чернегою, зробила свій вибір. І, до речі, ще жодного
разу не пошкодувала.
Зараз готується до друку у збірнику наукових робіт «Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра» її наукова стаття під назвою
«Сірка в сталях та деякі можливі методи її видалення», написана під керівництвом Михаленкова Костянтина Вікторовича.
Дівчина дуже любить читати, особливо художню літературу, вишиває хрестиком та доглядає за власним декоративним кроликом. Бажання Тетяни – працювати за фахом, тому во-
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на прикладає для цього всі свої зусилля.
Вже майже випускниця побажала своїм молодшим товаришам великого терпіння, адже в
серйозній науці без цього ніяк не можна.
Юлія Баранова також останній рік насолоджується студентським життям у КПІ, хоча колись їй це здавалося просто нереальним.
Тому на вступних іспитах вона віднесла атестат у перший же кабінет, де не було черги.
Кафедру взагалі не обирала. Але не дивлячись на цей збіг обставин, вона надзвичайно щаслива,
що все склалось саме так. Зараз навіть
не може уявити свого життя без рідного
дев’ятого корпусу,
улюблених викладачів, найкращих одногрупників, сусідів
по кімнаті в гуртожитку. Її наукові
здобутки складають
дві наукові статті,
що стосуються теми
позапічної обробки металу плазмовими джерелами енергії та участь у Всеукраїнській олімпіаді з металургії. Громадська діяльність займає
найбільшу частину життя Юлії. Вона була редактором факультетської газети «Студпульс»,
писала статті для сайту Профкому, газети
«Профік» та «Київський Політехнік». Останній
рік дівчина надзвичайно захопилась організацією культурно-розважальних заходів на факультеті, разом із іншими активістами організовувала фотовиставку, квест для першокурсників, літературний вечір, святкування Дня
факультету, конкурс «Королева ІФФ» тощо.
Хоч вільного часу практично немає, Юлія в захваті від свого життя: їй подобається справа,
якою вона займається, імпонують люди, з якими вона спілкується. Якщо ж у проміжках трудової діяльності випадає пауза, дівчина із задоволенням читає книги, зустрічається із друзями, їздить до батьків.
Якщо в нашій країні складуться сприятливі
обставини і у Юлії дійсно буде можливість працювати за фахом або, принаймні, у цій сфері,
то вона із задоволенням використаю цей
шанс.
Активістка кафедри ФХОТМ побажала всім,
щоб вони завжди займали активну життєву позицію: «Байдуже, які саме пріоритети по життю Ви для себе визначили. Головне, все, що
Ви робите, треба робити із любов’ю, вкладати
всю душу. Тільки тоді, Ви зможете себе реалізувати у житті та досягти неабияких успіхів.»
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Клименко Наталія – наймолодша стипендіатка. Для Наталії металургія - це вже справа
сімейна. На кафедрі ФХОТМ навчалася її старша сестра, тому вступ Наталії саме на цю кафедру
можна
вважати достатньо обґрунтованим. Дівчина
закінчила школу із золотою
медаллю та поїх
а
л
а
«підкоряти»
столицю своїми
знаннями. Віднамінниця
вчання поки не
має
вагомих
вкладів у науку, але регуля-
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рно відвідує наукові конференції кафедри, факультету та інституту та поповнює свій багаж
знань. Світ науки ще про неї почує. Дівчина
пише статті, які декілька раз були надрукована у «Київському Політехніку». Наталія завжди
намагається розписати свій день, щоб встигнути все заплановане та дізнатися максимальну
кількість нового. Не уявляє своє життя без музики, книг та прогулянок. Дівчина вважає, що
ще дуже важко думати про майбутнє. Але вона
обіцяє застосувати набуті знання саме у металургії, щоб перевести її на новий світовий рівень. Своїм колегам вона побажала наполегливості у цьому цікавому та вируючому світі
палаючого металу.
Ось такі вони - наші «залізні» леді. Кажуть,
що краса врятує світ, але ми з впевненістю
можемо сказати, що краса врятує металургію
нашої неньки - України!
Вікторія Бойко, ФС-52

Фрісбі – «летюча
тарілка»

Цього разу торкнемося теми більш літньої. Мова буде про літаючі тарілки, або
як ще їх називають «диск» або просто
«фрісбі».
Фрісбі — ім'я літаючих дисків, які, в основному, зроблені з пластика, діаметром
20-25 сантиметрів, із загнутими краями.
Зроблені диски таким чином, щоб аеродинамічно летіти, коли їх кидають і ловлять.
Існує багато різновидів ігр з фрісбі.
Найпростіший - звичайне кидання фрісбі
двома чи більше гравцями із рук в руки
так, щоб тарілка не торкнулася землі.
Розкажу про найбільш розповсюджений вид командної гри – Ультімейт фрісбі. Треба мати гарну реакцію та витривалість. Щож до самої гри, то в процесі гри
диск може передаватися за допомогою
паса (обов'язково в повітрі) товаришу по команді в будь-якому напрямку. Піймавши диск,
гравець повинен зупинитися, зробивши не більше 3-х кроків. Дозволяється обертатися на
місці на одній нозі. Гравець, що володіє диском, має 10 секунд для паса. Захисник, що
прикриває кидаючого, рахує від 1 до 10 з перервою в секунду. Якщо кидаючих не зробив
кидок до слова "десять", диск переходить до
команди, що захищалася. Тільки одна людина
може прикривати гравця з диском, інші не повинні перебувати ближче 3-х метрів від гравця
з диском. Диск переходить до іншої команди

також, якщо пас не закінчений (тобто диск торкнувся землі через поганий пас, гравець нападаючої команди упустив його, диск опинився за полем, перехоплений або збитий на землю гравцем з іншої команди). У цьому випадку
команда, що захищалася, отримує диск і стає
нападаючою.
Ще один цікавий, та й мабуть в житті зустрічаючийся вид гри – дог фрісбі. Тобто гра диском з собакою.
Що ж, грайте на здоров’я.)
Руслан Карпов, ФМ-51
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Любіть ІФФ свій, як пиво любіть,
Як снікерс, сосиски та сало
В годину щасливу та сесії мить
Щоб шара дісталась вам вдало

Щоб хімік завзятий, свят-свят відповів
Мій хлопчику, я лоханувся!
Для нас вона в світі єдина, одна
Як Марс – недовивчена Вишка
Вона в інтегралі, в ліміті вона
Вона вже в печінці та в кишках

Любіть ІФФ свій у сні й наяву
В 9ку ідіть як на свято!
Просіть в деканаті, щосили просіть
Щоб пар вам зробили багато!

Студентський квиток, як дитинку плекай
Тепер він – твоє немовлятко.
У горі та радості глузд не втрачай
Бо ти – перший курс, ще малятко.

Недоспані ночі, згорівший обід
То все – гумореска невдала,
Коли в зачаровану дивную мить
Вам Злобіна все підписала.

Декана як батька люби й поважай
А зама його не страхайся!
Студентськії роки ти марно не гай
І завжди сумлінно навчайся!

Заповіт першокурсника

На день Миколая у дядька проси
Щоб Матяш тобі посміхнувся

Привітання!

Розпочинаючи з сьогоднішнього номера започатковується нова рубка “Привітання”, де
ви можете привітати свої друзів, знайомих, викладачів. Маю надію, що вона приживеться на
сторінках “Студпульсу”
Свої привітання присилайте:
shevchouk@gmail.com, ICQ:916-260
♥♥♥
Самую милую, искреннею, романтичную девушку ИФФ, доброго человечка, приносящего
радость и улыбки, ангела группы ФЛ-82 Болдиреву Женичку поздравляем с Днём
Рождения!!!!
Под музыку, с мартини!
Улыбка бабочкой летит
К любимому мужчине.
Пусть будут впредь добры друзья,
А близкие здоровы!
Пусть счастье дарит свет любви
И мир под крышей дома!
С любовью друзья и группа ФЛ-82 ♥
♥♥♥
19 октября празнует свой День Рождения верная подруга, милая девушка - Омельченко
Ира, ФК-52:
Дорогой подруге с пожеланием счастья…
И пусть исполняются желания!
Пусть появятся обновы
И приятные вещицы!
Пусть от ласкового слова
Счастье рвется ввысь, как птица!
От любимой подруги –Зубер Тани.
♥♥♥
Очень хорошую, добрую, милую, приветливую

Юлія Баранова, Ігор Дорфман,
Діма Забігайло
и позитивную девушку - Абрамову Олечку,
светлое солнышко группы ФС-81 поздравляют
с Днём Рождения(21 октября) её друзья и
группа:
Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе пусть праздник не кончается
И каждый миг мечта сбывается,
Пусть бесконечно радость длится,
Все, что задумано, свершится!
♥♥♥
Группа ФЛ-91 и любимая староста поздравляют своего одногрупника –
Бачинского Виталика с Днюхой
(30 октября)!!!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
♥♥♥
Двух замечательных девушек- Билошистову
Викторию(20 октября) и Беризко Ирину
(30 октября), поздравляют с Днём Рождения
их друзья и группа ФС-82:
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

