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Вступ 
Рік від року ситуація на фізико-технічному факультеті стає все більш і більш складною. Попри 

те, що фізтех зберіг той самий рівень освіти, завдяки якому він і є всесвітньо відомим, кількість 
претендентів вступати на ФТФ неухильно знижується, і стан будівлі ФТФ без належного догляду 
різко погіршується. Щось слід із цим робити. 

Цього року, нарешті, було створено благодійну організацію, яка має намір долучитися до 
вирішення цих проблем. Ця організація - БФ "Фіз-Тех". Мета і методи організації є простими: ми 
використовуємо пожертвування від випускників фізтеху по всьому світу, щоб фінансувати ремонт 
будівлі ФТФ (роблячи тим самим його зручнішим для нинішніх студентів і викладачів, а також 
більш привабливою для потенційних вступників); тим самим зусилля Фонду спрямовані на 
збільшення кількості вступників. 

Політика Фонду 
100% пожертвувань йдуть на вирішення двох згаданих вище цілей. Ніхто в адміністрації БФ не 

отримує жодної заробітної плати, і ми віддані політиці прозорості та підзвітності, як по відношенню 
до наших донорів, так і до фізтехівського братства в цілому. 

Нашим теперішнім пріоритетом, за погодженням Наглядової Ради, є підвищення ефективності 
ФТФ шляхом таких дій, як енергоефективні вікна та освітлення, а також оптимізація опалення. 
Оскільки ФТФ є передовсім домівкою студентів, то передовсім ми звернули свою увагу на лекційні 
та практичні аудиторії, в яких студенти проводять найбільше часу. 

Тим не менш, ми також поважаємо побажання наших донорів. Наприклад, якщо донори 
пожертвували 50% або більше від вартості ремонту, який ми планували зробити пізніше (наприклад, 
установка нових вікон у кабінеті професора або ремонт паркету в актовому залі), то ми надаємо 
пріоритет такому проекту. 

Хронологія і результати 
Фонд було зареєстровано на початку цього року, банківський рахунок було відкрито в квітні, веб-

сайт було розроблено і він почав працювати трохи згодом. 
Сумарні пожертвування склали 115,616.00 грн. Ми використали майже все - залишилося 378.83 грн. 

За цей час ми встановили нові енергозберігаючі вікна в ауд. 403а (2 вікна), 313 (3 вікна), 409 (5 
вікон), 403 (3 вікна) і 410 (1 вікно). Ми також відштукатурили фасад північної частини корпусу ФТФ 
(навколо ауд. 313), оптимізували системи опалення в ауд. 313 і 301, встановивши тепловідбивну 
плівку за батареями та видаливши гіпсокартон, який закривав батареї. 

На додаток до ремонтних робіт, ми замовили та виготовили ручки, блокноти, наліпки та 
календарі з логотипом ФТФ, які використовуємо у профорієнтаційній роботі.  

Висновок 
Ми раді працювати на те, щоб ФТФ був найкращим місцем для навчання і роботи. І минулий рік 

показав, що випускники фізтеху в усьому світі хочуть допомогти нам у досягненні наших цілей. Ми 
сподіваємося, що випускники фізтеху продовжать нас підтримувати і в наступному році, і що за їх 
допомоги ми перетворимо фізтех на те, чого він заслуговує: процвітаючий, зручний навчальний 
заклад світового класу. 

http://fondftf.org/ 


