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Повернути Наталю Шульгу НЕМОЖЛІІВО?
Екс-віце-президент зі стр атегічно го
планування Наталя Ш ульга звільнилася з
КМА, однак подейкують, що адміністрація
і не намагалася утримати її в Академії.

Я к відомо, природничникам у Могилянці
вчитися дуж е непросто. Найнеобхіднішого ф інансування
для
лабораторій
недостатньо, до того ж, бракує викладачів не

сумісників,
цікавих
курсів,
потуж них
м агістерських
п р о гра м ...
І
ось
з
а м ериканського університету Рочестера
Б рю ховецький
за п р о ш ує д о
Н аУ КМ А
провідного науковця у галузі молекулярної та
клітинної біології та досвідченого менеджера
- Наталю Шульгу.
Пані Наталя одразу ж іде на діалог зі
студентами: запроваджує наукові семінари,
підтримує "Екоклуб", заохочує викладачівприродничників
повернутися д о
своїх
ка нд ид атських
дисертацій.
Викладач
каф едри е ко л о гії О лена М аслю ківська
коментує діяльність Наталі Шульги так: «Пані
Наталя поставила у центр життя студентів.
П очала з того, щ о зібрала усіх для
роз’яснення стратегії подальшого розвитку
каф едри, а та ко ж чітко сф орм улю вала
вимоги д о кваліфікаційних робіт. Окрім того,
вона підтримувала студентські ініціативи, без
проблем погоджувалася чи-то в суботу вийти
на роботу, аби «Е коклуб» м іг провести
тренінг; чи-то зробити благодійний внесок на
р озвиток
«Е кокпубу»,
щ об
показати
приклад».
Ш ульга «підставила» Академію
Володим ир
П илипович
М оренець
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Народна прикмета: якщ о помітите, що
дош ки
оголош ень
зранку
рясніють
паперовими оздобами, а в коридорах невідьзвідки
з’являю ться
новенькі
лаковані
лавочки; коли на великій перерві не можна
сховатися від набридливих агітаторів і
їхнього «ггггголосуйте за ...!» ... Словом,
народ вірить, що при збігові всіх цих обставин
наступає страшний су... час Виборів.
Подаються
сім
блоків:
«Апгрейд»,
«Вітамін», «Вектор», «Lucky Strike», «Пряма
дія», «СКА» і «Соняхи». Виразно запахло
фрешенятами... «Найсвіжішими» виявилися
«Соняхи»: серед них аж чотири (із семи - а
це більше половини) першокурсники! Але
будемо об’єктивними: соняхи мають одного

потертого магістра, який дійсно може жити
М огилянкою. За квіточками йде «Lucky
Strike», який представив цілих трьох
заглиблених у проблеми любої Альма матер
спудейчат. А ось Вітаміни, ймовірно, вже
з’їли не одну собаку: наймолодший серед них
- один історик-софомор. Всі інші - переважно
третій курс (71%). Серед усіх блоків
найбільше другокурсників (майже половина).
Щ одо факультетів, загалом лідирую ть
соціологи (20,4%), порівну гуманітаріїв і
правників (18,4%), наступають на п’яти
природничники (16%), економісти (14%) та
інф орм атики (12% ) за своєю кількістю
пасуть задніх.
(Продовження на 2-ій сторінці)

наголош ує на тому, що Наталія Ш ульга
"підставила Академію ", адж е звільнилася
посеред навчального року, перед тим
отрим авш и за р п л а ту за ті курси, які
муситимуть вичитати за неї інші викладачі.
Слава Богу, що хоч свій власний курс для
магістрів вона все-таки дочитає д о кінця року,
щоправда, вже на громадських засадах.
На це пані Наталя відповідає: «М ою заяву
підписали без розмови з і мною. ВС І учасники
гілки адмініст рування в НаУКМ А, від декана
до Президента, звільнили мене взагалі, а не
задовольнили м оє прохання знят и з мене
за відування каф е др о ю екології.
Сам е
адмініст рація позбавила мене можливост і
п р о до вж е ння викладання. І т іл ьки під
т иском ст удент ів дозволила дочит ат и мій
авт орський курс на громадських засадах».
Червоне світло "Зеленому офісу"
Три
роки
на
каф едрі
Е кології
обговорювалась ідея створення ресурсного
центру сталого розвитку (розроблявся проект
«Зелений оф іс»), о д нак тільки Ш ульзі
вдалося доповнити його такими ідеями, які
зробили його привабливими д ля Британської
Ради і виграли грант.
(Продовження на 3-ій сторінці)

автори: П л ахо тн ю к А.
Х о хл о в а А.

вчено Робо
НоУКМЯ
22 лютого на засіданні Вченої Ради
НаУКМА прийняли наступні, важливі для
Могилянки та її студен гсько-викладацького
складу, рішення:
1. Гарному фахівцю і просто неординарній
особистості - Голоду П.!. - надали звання
професора.
2. Керівник Магістерської програми
«Журналістика» Федченко Є. М. став
доцентом.
3.
Михайлина
Коцюбинська
стане
почесним доктором НаУКМА.
Вітаємо пана Федченка і пана Голода зі
здобуттям наукових ступенів, а Могилянку зі здобуттям пані Михайлини!
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Порослі
с т у д е н т и
«3@лено»
полі тико
(Продовження. Початок на 1-ій сторінці)
Жертва номер о д и н .
Куди спрямований той Вектор?
«Вектор» найпершим (вже з 20 лютого!) почав
«озеленювати»
похмуру
Могилу
своїми
веселенькими програмками. Цей блок активно
«підкуповує» виборців двома лавочками (як
бачите, «не словом, а ділом!» порівняно з
обіцянками-цяцянками інших блоків)... Але чи
вдало вони підібрали собі символіку? Зелений
лише для посвячених колір серця, а для
більшості - ознака фізичної і моральної
незрілости...
Програма: радіо, житло, туалети (оце
схвально! тут реально щось можна зробити!)...
Випадково почула в їдальні, як дівчина
насміхалася з пунктика «а також», той, що про
прийом макулатури... Хоча, знаєте, тут є
раціональне зерно: за два роки могильного
життя в кожного з нас назбиралося купа
макулатури (себто, книжок ксерених...) на
кругленьку суму... То ж, векгорівці, організовуйте
свої пункти прийому макулатури. Спудеї
зможуть назбирати чималенький капітал!
Єдине зауваження щодо пунктика, котрий
турбує майже всі блоки, - повернення до
гуртожитку після 24-ї години. Нашим студентам і
так не проблема повернутися пізніше... якщо
маєш із собою шоколадку {кз честь деяких
вахтерів і вахтерок, Йе всіх треба «умащувати»
шоколадом...) або гарні стосунки з персоналом.
А така вільність - вже крок до анархії.
Вітамін - шкідливий як гіпо-, так і
гіпервітаміноз!
О! Вітаміни, здається, вивчили свою про. раму
на зубок, судячи з одного потенційного члена СК.
За це їм честь, хвала і мій низький уклін! Техніка
читання
й
говоріння,
звісно,
важливі
нормативи... в молодших класах... погодьтеся,
університетський рівень вимагає трохи більше.
В їхній програмі найпершим приваблює:
«створення бюро знахідок», все інше «організація вечірок в нічних клубах та
забезпечення флаерами (Еліта нації' повинна
відпочивати зі смаком)» - ну, якщо «зі смаком»
і «еліта» - в нічних клубах, то... всьо памятна!
діскаццєка форева!
Щодо лікаря в медпункті, «який може надати
реальну допомогу студентам на місці» - дуже
непогана ідея, але де ж ви його, на бога,
візьмете, того лікаря! Хіба що самі надаватимете
«реальну допомогу», адже й БЖД з паном
Карпенком вже пережили, і ризики вміємо
вираховувати...
СКА
~
хто-небудь
скаже,
як
розшифровується?!
Прикольна стилізація під Акт проголошення
незапежносги України, але... чи не занадто
пафосно як для такого (даруйте) органу, який
нічим,
по
правді,
окрім
проїзних,
■'«,
займається?!! Такий шедевр варто навести
повністю хоча б як зразок досить непоганого
наслідування:
«Студентський блок „СКА" від імені
Могилянського народу - громадян України всіх
факультетів, виражаючи суверенну волю

еліти нації, спираючись на багатовікову
історію творення і на основі здійсненого
українською нацією та всім українським
народом права на самовизначення, дбаючи про
забезпечення прав та свобод спудеїв та гідних
умов їх життя, піклуючись про зміцнення
спудейської злагоди на землі України, прагнучи
розвивати та зміцнювати демократичну,
соціальну,
гуманістичну,
автохтонну
Академію, усвідомлюючи відповідальність
перед Петром Сагайдачним і Петром
Могилою, власною совістю, попередніми,
нинішнім та прийдешніми поколіннями,
керуючись
установчими
документами
Академії, вважає за належне втілити в життя
таке...»
Ці
Програма доволі простенька: радіо на другому
плацу, житлова проблема, лавочки - словом,
трохи приземлено як на такого рівня вступ... Але
ж цінність не в бароковій складності форми
самого документа, а у втіленні в життя його
положень! Будь лаСКА, СКА, дійте!
Соняхи - оптимістична лпгня назва, втім, як
і зміст
Цілком неупереджено мушу визнати, що
програма цього блоку є найбільш продуманою,
видно, що «соняхи» непогано ознайомлені з
традиціями рідної Могили: бали знайомств для
першокурсників, «неформальні ВдУСи»...
Величезним плюсом, на мою суб’єктивну думку,
є «організація святкування національних
українських свят із залученням студентів, що
не знайомі з традиціями». Важко не помітити,
що у сучасної молоді з традиціями проблеми:
для багатьох вони обмежуються вишиванкою і
«запереченням» всього совково-москапьського.
«Усунення корупції при розселенні в
гуртожитки» звучить як утопія. Спробуйте!
Непогано було б конкретизувати деякі
положення, хотілося б знати, який саме «новий
формат відносин з адміністрацією КМА».
Апгрейд - ростемо!
Багато уваги апґрейди приділяють розвиткові
нашої спудейської еліти - конкурсам краси й
популярності (містер і міс-Академія), балу
знайомств, концертам у Могилянці...
Обіцяють сприяти «стабільності цін на
проїзні». Трохи сумнівно: чи у вашій юрисдикції
впливати на питання такого рівня? Якщо
міськрада підвищить тарифи на метро, то хочне-хоч, а на проїзні доведеться викидати більше
грошиків! Так само трохи вигонить демагогією
«сприятимемо
зниженню
цін
в
пункт
їдальнях»... як би нам не хотілося, а студентська
організація не здатна вплинути на економічну
ситуацію в країні!
Непогана ідея щодо встановлення аптечних
кіосків, але знову ж таки на це вас наврядчи
вистачить. У крайньому разі можна сходити до
того лікаря, якого нам обіцяють Вітаміни.
Цікаво, чи ви самі збираєтеся «регулярно»
прибирати на «лвсяічтх шістках». А тарганів
теж самі битимете? Цей пункт не від вас
залежить, погодьтеся, а від того, наскільки
свинями почувають себе ваші виборці.
«Спрощений
режим
перебування
негуртожицьких » , «колективний перегляд

спортивних програм» - колективна пиятика?
Без коментарів.
Lucky Strike - шанси на прорив
«Проведення щотижневого 30-хвилинного
зібрання зі студентами» можу вас
розчарувати: після щопершотижневого нікому не
потрібного мітингу вам просто-напросто стане
влом.
«Створення сайту СК»: чи доцільно? Адже є
сторінка Академії, врешті-реш г, Бонет... Навіщо
платити більше?
«Виділення
приміщення
для
занять
спецгрупи при несприятливих погодних умовах
(температура повітря нижче, ніж -8*С, сніг,
дощ<)» - чи вистачить ваших сил?
Щодо фінансової політики, то тут ви трохи не
продумали: ну, хто, по-вашому, буде скорочувати
кількість відпрацювання, якщо воно й так у
багатьох випадках фіктивне? А «зарахування
плати
за
навчання
студентамконтрактникам за успіхи у навчанні, спорті,
громадській діяльності» - пункт, розрахований
на людей у рожевих окулярах: гроші
контрактників - це зарплатня викладачів,
зникнуть гроші - з'явиться корупція.
«Зменшення об’є му (по-перше, об у ;) прим. Автора) відпрацювання студентам,
чий тижневий графік навчання перевищує ЗО
год.» - тут та: v» щось не зовей те, адже багато
спудеїв добросовісно відробляють свої 200
годин епіку, коли навантаження не таке вже й
велике, : му на цей пунктик ніхто з «дорослої»
адміністрації напевно не зважатиме, як і на
попередні.
«Пряма дія»
Першим пунктом задекларовано «скасування
200 годин відпрацювання» (!!!!!!). Цікаво, звідки
автори цього Документу черпали натхнення?
Може, вони не знають, що взагалі-то можна не
відпрацьовувати, тільки тоді ти не отримаєш
диплома Могиляки. Якщо ж у тебе є зайві 1600
грн., то не морочся! Здається, є кращі шляхи для
викидання грошей... а відпрацювання нерідко
буваї і корисним, і цікавим.
«Прямодійці» обіцяють подбати про
«популяризацію та ПІАр Могилянки в ЗМІ». Та
чи доцільно? Нащо заново відкривати Америку?
Більше розпіарена хіба що МАУП, але то вже
інша розмова...
«Не варто любити вухами»
Тільки знайте, любі читачі і ну ду-у-уже
дорррогі виборці;), програма програмою, а тут
як у коханні: не варто любити вухами! Дивіться
на список «адей, які «балотуються» до СК. Чи
можна очікувати від них виконання програмних
положень?! Можливо, деяка частина з них
записаласяйіз принципу «бо престижно!» або
«кльово!», або «влада заради влади».
Подумайте над питанням довіри. Можна
сл гм кецш вибори до СК як «данину традиції»,
ритуал, який нічого не змінює, а можна провести
команду, яка дійсно знає проблеми студентів і
налаштована на роботу, а не на репліки на
кшталт: «Ми сюди просто за відпрацюванням
прийшли».
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П овернути Н атал ю Шульгу неможливо?
(Продовження. Початок на 1-ій сторінці)
Суть
"Зеленого
офісу"
полягає
у
відповідальному ставленні людини до свого
робочого місця з погляду екологічних вимог.
Академія повинна була не лише впровадити
"Зелений офіс" у себе, а ще й розіслати свого
роду "білль про екологічні обов’язки» УСІМ
вишам України, а також організаціям, які б
звернулися із таким проханням. У НаУКМА також
був би створений давно омріяний студентами
ресурсний центр «Зеленого Офісу» зі своїм
власним інформаційним порталом для широкого
користування.
"Коли я мушу писати 6 подань у господарчий
відділ для того, щоб замінили лампочки у підвалі,
це одне. Інша справа, коли 8 місяців не можуть
виділити приміщення для ресурсного центру
"Зеленого офісу". Мало хто розуміє, що Західні
фонди не дають гранти інституціям - вони
підтримують особистостей в інституціях. Якщо б
я
померла,
то
перерахування
грошей
припинилося б. Керівник проекту повністю і
одноосібно відповідає за здійснення проекту, а
адміністрація установи зобов’язується надавати
можливість для його здійснення. Це аксіома
роботи Західного доброчинства. Там не
розуміють колгоспний менталітет, бо у колгоспі
немає з кого питати. Це основний шок, який мені
довелося пережити у Могилянці - повернення до
колгоспу», - коментує пані Шульга.
Хочу Деканат!
У свою чергу Декан природничого факультету
Ірина Вишенська стверджує, що пані Шульга у
своїх висновках дуже далека від об’єктивності:
"Спочатку розберемось із «Зеленим офісом».
Пані Наталі запропонували одне приміщення вона відмовилася, інше - реакція була та сама, і
так тривало доти, доки вона не заявила, що під
цю програму їй потрібен Деканат!" Більше того,

пані Ірина запевняє, що Н. Шульга приписує собі
проекти, які розроблялися в Академії до неї і без
її участі. Зокрема, «Зелений офіс» - результат
роботи Олени Маслюківської та її колег. Одним
словом, пані Вишенську обурює самовпевненість
і безкомпромісність Наталії Шульги.
Шульга - людина «передчасна»
Успішна, цілеспрямована, self-made person,
пані Шульга одразу ж зачарувала студентів,
однак зовсім інші почуття викликала вона у своїх
колег. Деякі представники ФПрН та адміністрації
Академії не втомлювалися повторювати:
«Україна - не Америка, тому годі бажати від нас
миттєвого перелаштування на новий штиб!»
Пам’ятаючи
про
такі
специфічні
риси
українського менталітету,
як байдужість,
інертність, кулуарність, ми все-таки задумуємось
над питанням, чому саме у Наталі Шульги виник
конфлікт з адміністрацією, адже вона не єдина з
викладачів, хто довгий час працював у США.
Підписна кампанія «Поверніть Шульгу!»
Як відомо, природничники, в основному
активісти «Екоклубу», збирали підписи за
повернення пані Наталі. Це не просто студенти,
яким захотілося побунтувати, відчути себе
революціонерами; саме вони втілюють у життя
проект щодо сортування відходів (частина
програми «Зелений офіс»), організовують
«Зелений кінотеатр».
І якщо говорити відверто, Шульгу можна
повернути, треба тільки створити умови для
діяльності професіоналів, які мають досвід і
зв’язки, необхідні для реалізації їхніх ідей.
Необхідно тільки навчитися працювати спільно
для загальної справи, а не керуватися власними
амбіціями.
З появою Наталії Шульги в Могилянці
почалися незворотні перетворення у напрямку
покрашення
навчального
процесу.
Вона

показала студентам і викладачам приклад
ініціативного і творчого підходу до вирішення усіх
питань.

Біографічн
Наталія
Іванівна
Шульга кандидат
біологічних
наук. Свого часу закінчила
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка за спеціальносте «біологія»;
15 років пропрацювала в Інституті молекулярної
біології, потім приблизно стільки ж - в
Університеті Рочестера (США).
Мало кому відомо, що протягом усіх років
перебування у США пані Шульга була
благодійницею НаУКМА, як волонтер діаспори
постійно збирала кошти на різноманітні
українські освітні проекти, а у складі делегації
провідних кредитних спілок Північної Америки
була причетна до відродження кредитного руху
в нашій державі та заснування
кредитних
спілок по всій Україні, серед них і кредитна
спілка НаУКМА.
Ще студенткою пані Наталя з і курсу тричі на
тиждень їздила в Інститут молекулярної біології
і генетики. У неї завжди було розуміння того, що
молекулярна біологія - це і біотехнології, і
боротьба з вірусами, це запорука життя і
здоров’я людей на Землі.
Вона повернулася в Україну тільки тому, що
Віктор Ющенко попросив українських фахівців
закордоном допомогти йому “підняти" нашу
державу, принаймні, подарувати два роки свого
життя: «Я дуже зраділа, коли В’ячеслав

Степанович запросив мене в Академію. Для
мене була створена едина в Україні посада
віце-президента зі стратегічного планування.
Я підписувала контракт на один рік, тому
намагалася рухатися швидко, напевно,
занадто швидко для Могилянки».

автор.'Ір и н а В и ш ен сь ка, Д екан ФПрН

К о м е н та р
Кількість лабораторій на ФПрН, безумовно,
менша, ніж нам би хотілось. Втім студенти вже
сьогодні можуть долучатися до наукових
досліджень, які проводять Центр мембранних
досліджень,
Центр молекулярно-біологічних
досліджень,
лабораторії
екотехнології,
палеоботаніки, біофізики та нелінійної оптики,
Центр біорізноманіття, лабораторія генетики
рослин. Є і навчальні лабораторії: у 2005 році була
обладнана сучасна навчальна лабораторія
кафедри екології. Інша річ, що у нас, як і в інших
ВНЗ
України,
обладнання
фінансується
недостатньо, а це є основною причиною певних
складнощів їхньої роботи.
Не можу погодитись також із тим, що на
природничому факультеті бракує цікавих курсів. Це
як для кого. Комусь Квантова хімія чи Оптика ніколи
не зможе видатися цікавою. Так чи інакше, але за
підсумками опитування студентів одинадцять
навчальних курсів на нашому факультеті отримали
оцінки 99-100.
Не можу погодитись і з твердженням, що бракує
потужних магістерських програм. Відсоток
випускників МП Екологія, які отримали додатково
магістерські дипломи в провідних університетах

США,
мабуть
найвищий саме в НаУКМА. Три наші випускниці
вже викладають на кафедрі - Олена Маслюківська
після Йєльського університету, Оксана Осадча має
диплом з відзнакою Монтерейськопо університету,
Ольга Денищик закінчила університет в Пітсбурзі.
Вероніка Федірко завершує підготовку докторської
в університеті Атланти. Чимало випускників
факультету продовжують навчання на РІЮ
програмах в університетах США та Європи. Наших
студентів-магістрів та випускників завжди охоче
приймає Центральноєвропейський університет.
Тож чи можна говорити про слабкі магістерські
програми на факультеті? Переконана, що ні. Нова
МП з мембранних технологій буде чи не єдиною в
Україні. Ось-ось відкриємо МП з теоретичної
фізики. Для університету, що відродився в
незалежній Україні, такими досягненнями можна
пишатись. До речі, серед 16 студентів НаУКМА, які
нещодавно отримали стипендію фонду Пінчука за
наукові роботи, семеро - природничники.
Тепер про Н. І. Шульгу. Ніхто не заперечує її
наукових досягнень. А от щодо її здібностей як
менеджера
можна
посперечатись.
Яким
менеджером була Н. Шульга, працюючи науковим
співробітником в американському університеті, я не
знаю, втім на посаді віце-президента та завідувача
кафедри їй продемонструвати значних досягнень

не вдалось. Думаю, що саме тому вона написала
свою заяву. Не слід думати, що менеджер, це той,
хто іде до того чи іншого підрозділу університету,
каже “дайте!” і тут же все отримує. Чи був причиною
її непорозумінь з колегами та адміністрацією
“американський” досвід? Не думаю, давайте
подивимось на інших колег, що мають багаторічний
досвід роботи у США і Канаді - Андрій Мелешевич,
Михайло Вінницький, Роман Веретельник.
Я мала зустріч з ініціаторами збору підписів за
повернення Н. Шульго. У ході розмови було знято
всі основні непорозуміння, що стосувалися власне
її звільнення. Одночасно, стало зрозумілим, що
існує проблема відсутності повноцінного діалогу
між студентами, викладачами та адміністрацією,
яка у випадку нестандартних ситуацій заважає
швидкому обміну інформацією і, як наслідок, може
призводити до обурень і непорозумінь. Пізніше
була проведена зустріч студентів-активістів з віцепрезидентами НаУКМА, де розглядалось широке
коло питань, які хвилюють студентство. Одним із
результатів цієї зустрічі була пропозиція
адміністрації долучити студентів до вдосконалення
анкети опитування.
На мою думку, конкретне питання звільнення Н.
Шульго висвітлило більш широке коло проблем
спілкування між студентами і адміністрацією.
Сподіваюсь, що спільними зусиллями ми зможемо
налагодити таку співпрацю.

Вікторино Від Могилянського
Ін тел ек туал ьн о го Клубу

Чумаченко Б.

1. У Спарті було виховання
схоже на те, як раніше вчили
плавати: кидають дитину у
воду, випливе - добре, ні теж непогано.
.
Калініна Н.

1. Being a human being is а
complicated business
2. У мене така дурна звичка
- понакидати все, що тільки
можна накидати.
Демчук Р.

1. Ми зараз із вашого хаоса
знань будемо робити космос
семінарів.
2. Адинична міфологія - це
від Одіна, а не від адиниця.

Пропонуємо вашій увазі нову постійну рубрику з
вікториною для студентів, котрі вважають себе
інтелектуалами або хочуть ними стати. У кожному
числі «МВ» публікуватиметься кілька запитань.
Трьом особам, які найшвидше надішлють правильні
відповіді - цінні призи! Обов’язковою умовою
отримання нагороди є вказані в електронному листі
Ваші ім’я та прізвище, факультет + рік навчання,
номер телефону. Відповіді надсилайте на е-скриньку
visnyk@gmail.com. Бажаємо вам успіху!
1. Одна із опер Вінченцо Белліні написана за тим
же твором, що й увертюра-фантазія П.І.Чайковського.
Проте Чайковський залишив назву в авторському
варіанті, а італієць замість імен головних героїв
поставив їх родинні прізвища. Напишіть обидві назви.
2. Одного мудреця запитали: “Як називають жінку,
котра завжди знає, де знаходиться її чоловік?”. Що
відповів на це мудрець?
3. На карикатурі М.Стенеску зображена пляшка.
Зверху на етикетці написане слово “вода”

англійською, внизу - слово “вода” французькою
мовою. Хто зображений на етикетці?
Джерело: Мастера карикатуры социалистических
стран. "Урзика” "Сов. художник" 1986.
4 . Вони можуть мати форму арки, крила, купола,
піраміди чи столу, а найбільше їх осадження може
мати понад півкілометра. Назвіть найвідомішу їх
жертву.
5. Герберт Уеллс писав співавтору своїх науковопопулярних творів Джуліану Гекслі: "ВІН не дурніший
за Вас. ВІН просто не має у своєму розпорядженні
Вашого запасу знань. А ЙОГО почуття літературного
стилю і почуття гумору, швидше за все,
перевершують Ваші. Не кривдьте ЙОГО переказом
професійною мовою тих зведень, що у нього напевно
є... Пам’ятайте, що для цієї людини писали Шекспір,
Мільтон, Платан, Діккенс, Дарвін. Вони не вважали
ЙОГО нижчим за себе”. Назвіть ЙОГО.
Джерело: "Наука і життя”, 2002,
N 5.
(О.Неумивакіна)

автор: Руня

Здоровля

ft piece o f advice
Скінчає ся зима - починає ся хвороба. Не
приведи Господи.
Як це не прикро усвідомлювати, але хворіє на
разі дуже велика кількість як студентів, так і
викладачів. І найнебезпечніша не сама хвороба, а
ставлення до неї могилянців. Вірніше, до пар,
балів на семінарах, курсових тощо: «Піду
пошмигаю носом, покашляю, потемпературю в
бібліотеці, їдальні... У студентську поліклініку
їхати не хочу». А про себе ви подумали? Про своїх
батьків, коханих?
Проблема в чому? В тому, що студент не в змозі
із температурою їхати на Політехнічну по довідку,
а могилянська медична частина виписує довідку
лише на 1 день. Людина звертається до
могилянського лікаря (!) в понеділок, їй виписують
довідку на той самий день. Вона їде додому,
лікується усілякими способами (від гарячої липи з
медом до Колдрексів) 2 дні до середи, аби
якомога швидше повернутися в Академію, бо
нелегально пропускає навчання - немає

документа, папірця. Є бюрократія.
По-перше, з’ясуємо, коли «додому» - це
киянин/ка (у тому числі ті, хто знімають кутки,
кімнати, квартири, котеджі). Проблем відносно
мало: могилянська медчастина, довідка, власна
оселя,
виклик дільничного лікаря,
курс
оздоровлення, похід до дільничного лікаря,
довідка, студентська поліклініка, завірення
довідки, Могалянка.
По-друге, з’ясуємо, коли «додому» - це не
киянин/ка, котрий/а мешкає уже в трьох
гуртожитках (ймовірно, не одразу).
Ворзель: могилянська медчастина, довідка,
гуртожиток, виклик 03 (вас перенаправлять, і має
прийти/приїхати лікар), курс лікування, довідка,
студентська поліклініка, завірення довідки,
Могалянка.
Харківське шосе: адміністрація Академії не
уклала договір зі студентською поліклінікою, тому
з неї лікарі на виклик не приїжджають. Ситуація
the same з Ворзелем. Цікаво, що друга,

немогилянська, половина гуртожитку може
звернутися до медсестри, котра там працює.
Троєщина: могилянська медчастина, довідка,
гуртожиток, виклик лікаря (теп.: 5623969,5321666,
5306550),
курс оздоровлення,
похід до
дільничного
лікаря,
довідка,
студентська
поліклініка, завірення довідки, Могалянка. Вам
щастить!
Поширеною є думка: нащо телефонувати 03,
хай краще мама з Хмельницької області приїде
полікує мене. Безсумнівно, з мамою одужаєш
швидше, але вона довідку не випише.
Мені відповідали стандартно «не знаю» на
питання: чи буде в Могилянці лікар, котрий би
прописував курс лікування, довідки (не на 1 день);
чи буде в гуртожитках хоча б якийсь натяк на
медичний персонал; чи студенти і далі будуть
змушені вистоювати величезні черги, аби
отримати автограф лікарки; чи...?
Одне слово, будьте здорові!
Р. Э.: 2363204 - телефон студентської поліклініки.

Формальності

(Вступне слоВо)
Шановні читачі!
Увага! До запуску ТСР залишилось 2,5 доби! Радимо
сильно не запрацьовуватись, адже завтра весна, тому
треба економити сили на кохання. Це все до того, що ми
були щиро здивовані, коли й після 14 лютого до нас не
переставали надходити любовні історії та освідчення.
Саме тому (і не тільки) обіцяємо опублікувати вже
надіслане у наступних числах. Крім того - безпрецедентна
пропозиція: освідчуйтесь у коханні на сторінках нашої
газети протягом цілого року, адже воно не може чекати!

і / 'і.''.: Г VЯ Ш » *# !

Просимо надсилати Ваші статті, твори,
оголошення та пропозиції на нашу
е-скриньку:

Наклад 250 примірників

Редакція має право редагувати та, за потребою,
скорочувати надіслані матеріали. їхній обсяг не
має перевищувати 4 тис. знаків (лист А4, 12
кегель). За зміст матеріалів відповідають тільки
їхні автори.
Закликаємо не соромитись/вагатись дописувати:
ми прагнемо проникнутись Вашими думками.
Чекаємо листів!
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