
 
 
 



-------Від редакції газети----------------------------------------------------------------------             
 

  
  

    Шановні 
студенти!!! 

 
Ну ось і вийшов у друк другий 
номер нашої студенської 

газети. З кожним разом  ми 
удосконалюєм наші 

журналістські і редакторські 
навички . Хотілось би почути 
Вашу думку про наш внесок у 
студентське життя ТІСІТу . 
Хочемо Вас повідомити, що з 

початком Нового Року у газету 
Zaczek будуть внесені 
кардинальні  зміни . 

Щомісячний номер газети, який 
буде вміщувати багато цікавої 
інформації для Вас. Думаємо, 

Вам це сподобається !!! 
Попередні два випуска – 

виходили в тестовому режимі.. 
так що чекаємо зміцнілого та 

веселого Zaczeka у нових 
випусках!!! 

У Вас є пропозиції???                      
Ви хотіли б опублікувати свою       
      

                                                                                              статтю у газеті ??? 
   Масляна Оксана та Ткач Ірина      Звертайтеся до нас! 
 

                                                                                    
 

Щиро хочемо Вас привітати з наступаючими 
новорічними та різдв’яними святами ! 

Бажаємо Вам , як і собі, успішної здачі сесії , щоб у 
Новий рік ми увійшли з посмішкою на обличчі та 

позитивним настроєм , щоб усі невзгоди 
залишились позаду !!! 

Як говорить наш наставник Литвиненко В.І. : 
“Вже сурми заграли – час розплати настав !” 
Нехай настання сесії не буде для Нас часом 
розплати , а навпаки ми будемо пильними та 

активними і доведемо нашим любим викладачам , 
що Ми  гідні хорошого високого балу!!! 

 
 
                        Редакція студентської газети Zaczek©
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------- Новини з деканату------- 
   
Дорогі студенти! 

 
         Перш за все хочу 
привітати вас з 
наступаючим Новим 
Роком та Різдвом 
Христовим! 
          Я дуже радий, що в 
інституті появилась 
студентська газета і маю 
надію, що вона буде 
випускатись регулярно та 
інформуватиме вас з 
новинками студентського 
життя. 

         Хочу зупинитись на кількох основних принципах, 
якими керуватиметься наш інститут і яких ми будемо 
дотримуватись і надалі в своїй роботі: 
              Основна мета інституту – забезпечити високоякісну 
підготовку спеціалістів з економіки, організації праці, 
управління та соціального партнерства , через 
впровадження нових освітніх технологій навчання та 
надання вищої освіти. 
           Інститут повинен орієнтується не на кількість 
студентів, а високу якість підготовки спеціалістів, і це наше 
гасло. 
           Нашою особливістю є те, що ми будемо 
орієнтуватись на виховання лідерів – еліту українського 
суспільства. Ми бачимо необхідність появи нового типу 
лідерів, не лідера-адміністратора, а лідера-реформатора. 
Україна , як ніколи, потребує нового бачення, нових ідей та 
нових людей, що володіють світовими управлінськими 
навичками в  галузі економіки, фінансів, виробництва, 
маркетингу, соціальної роботи. Ознакою інтелектуального 
життя України зараз є зростаюче зацікавлення, передусім 
керівників організацій, до проблеми лідерства.  
        Відомо, що Україна визначила напрям на Європейську 
інтеграцію. Це означає, що у всіх галузях діяльності ми 
повинні відповідати основним принципам життя Європи. Це 
стосується і науки і освіти. Тому ТІСІТ  приділяє  особливу 
увагу вивченню іноземних мов, інформатики та 
комп’ютерної техніки, забезпечує студентам вільний доступ 
до світової інформаційної мережі Інтернет, бо дійсно вірно 
сказано – Хто володіє інформацією, той володіє світом.  
          Студенти повинні володіти знаннями про діяльність 
економіки, прав, соціального забезпечення в інших країнах 
світу, тому ми передбачаємо вивчення кількох мов, в тому 
числі польської, проведення практики в Польщі.   
          Відомо, що сучасний спеціаліст крім фахових 
дисциплін, повинен добре знати право. Проведені 
Академією праці маркетингові дослідження показали, що 
більшість фірм потребує спеціалістів, що володіють 
економічними та правовими знаннями одночасно. Тому в 
навчальних планах спеціальності Економіка підприємства 
введено великий цикл дисциплін правового характеру. 
       Ми чекаємо від студентів активної громадської позиції, 
активності в організації художньої самодіяльності, спорту, 
будемо підтримувати та сприяти таким ініціативам. 
        На завершення, я бажаю майбутнім студентам ТІСІТ 
успішного навчання, терпіння та наполегливості, саме це 
буде майбутньою запорукою вашого успіху в житті, бо як 
сказав Гюго “ ad augusta per angusta” ( до високого через 
вузьке або високої мети досягають, подолавши великі 
труднощі), але з іншого боку,  Вергілій сказав “audaces 
fortuna juvat”(сміливим доля сприяє).  
 
                   Ректор ТІСІТ                   Ярослав Бакушевич 
 

 
Шановні друзі!!! 
 
  Знову, як завжди плавно і 
непомітно підійшла пора 
сесії. Це черговий крок 
Вашого змужніння, 
становлення Вас, як 
майбутнього 
високопрофесійного 
фахівця, свідомого 
громадянина нашої держави 
– України. 
   Впевнений, що більшість 
студентів успішно подолає 
цей рубіж. Професорсько-
викладацький колектив 

вважає, що не тільки отримання позитивної оцінки є метою 
студента, а набуття грунтовних, фундаментальних знань. 
   Чергова сесія – це не тільки заліки та іспити, це ще 
півроку Вашого свідомого життя. Студентські роки – чи не 
найкращі в житті людини. Тому основне завдання всіх 
учасників навчально-виховного процесу (студентів, 
викладачів) найбільш плідно використовувати цей 
дорогоцінний час для формування висококваліфікованого 
кадрового потенціалу для нашої держави. Адже Вам, 
молоді , належить майбутнє. Ви , молодь, будете 
формувати міцну державну систему , яка сприятиме 
перетворенню України в розвинену європейську державу. 
  Відрядну , щодо процесу формування наших студентів 
долучився ще один дуже важливий орган – студентська 
газета ZACZEK . Щира подяка членам редколегії за їхню 
самовіддану і творчу працю. 
  Всім студентам і працівникам щиро бажаю невичерпної 
наснаги , вагомих успіхів у всіх ваших починаннях , міцного 
здоров’я , добра і благополуччя Вам і Вашим близьким!!! 
     
 Литвиненко В.І. – доцент кафедри гуманітарних 
дисциплін ТІСІТ 

 
Шановна студентська 
громадо ТІСІТу!  
 
Від імені усього викладацько – 
професорського складу 
інституту дозвольте привітати 
Вас із святами, нерозривно 
пов’язаними між собою. По-
перше , в усіх нас попереду 
заліково – екзаменаційна 
сесія. І залежно від її 
результатів, можна буде 
говорити про відчуття 

наявності , або відсутності свята. Тому, по-друге , весь наш 
інститутський загал щиро бажає Вам органічного переходу 
від свята науки (сесії) до наступного – свята душі – Нового 
Року , а далі – Різдвяних свят . І оскільки прихід Нового року 
нерозривно пов’язаний з найбільш оптимістичними 
майбутніми очікуваннями , то нехай на цю чарівну мить 
немають жодного впливу попередні локальні невдачі.Свого 
часу відомий російський письменник В.Короленко зауважив 
, що людина створена для щастя , як птах для польоту. 
Отож – високо Вам наукового і навчального польоту думки , 
крила якого неодмінно наблизять Вас до вершини 
задоволеності собою . А помноживши це відчуття на 
чарівну мить приходу Нового Року  - елемент щастя Вам 
гарантований !!! Отже, бажаю удачі на сесії і звичайного 
людського щастя у Новому році!!! 

Завідувач кафедри  
гуманітарних дисциплін             
Яковишин Р.Я
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У цьому номері ми Вам пропонуємо досить 
інтригуючі та цікаві для  Вас статті щодо 
системи навчання, її правил та вимог ... .. 
 

  Пройшов час, коли болонський процес в Україні сприймався 
«на ура!!». Багато хто критикує реформу, хоча як і раніше мало 
про неї знають. Поганою вважається в основному не сама 
система (адже made in Europe!), а наш менталітет, що не 
дозволяє нормально цю систему ввести.  
  Цікаво, як в цьому плані з менталітетом в самій Європі. Ми 
спробуємо дати короткий огляд думок з приводу процесу 
Болонського в тих європейських країнах, де вона вже діє. 
   Нагадаємо, що країнами-учасницями процесу стали : Австрія, 
Азербайджан, Албанія, Андорра, Вірменія, Бельгія, Болгарія, 
Боснія і Герцеговина, Ватикан, Великобританія, Угорщина, 
Німеччина, Греція, Грузія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, 
Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, 
Македонія, Мальта, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Польща, 
Португалія, Росія, Румунія, Сербія і Чорногорія, Словаччина, 
Словенія, Туреччина, Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія, 
Чехія, Швейцарія, Швеція, Естонія.  
 
Перш за все, назвемо головні цілі і завдання болонськой 
системи. Отже, згідно Болонської декларації 19 червня 1999 р., 
болонська система передбачає: 
 
- однакову для всіх країн систему вчених ступенів, яка 
складається з двох рівнів - бакалавра (3 роки) і магістра (2 
роки). Перший рівень орієнтований на задоволення ринку 
праці, другий - на наукові дослідження; 
 
- залікову систему, згідно якої для успішного закінчення курсу 
необхідно накопичити певну кількість учбового годинника 
(т.з. кредитів). Кредити можна отримувати порціями в різних 
вузах країн-учасниць; 
 
- навчання впродовж всього життя, тобто підвищення 
кваліфікації або перекваліфікацію згідно попиту на ринку праці;  
 
- автономність вузів, тобто їх незалежність від держави як у 
фінансовому плані, так і в плані освітніх рішень. 
 
  У Європі склалося декілька точок зору на цю реформу вищої 
освіти. Гадаю, думки чиновників від освіти торкатися немає 
сенсу – вони визначаться вже самою їхньою посадою і тому 
складаються із загальних фраз суто позитивного характеру. 
  Цікаво дізнатися, що з приводу реформи думають студенти, 
що переживають зміни безпосередньо на своїй шкурі.  

  У 1982 р. з метою представляти соціальні, культурні, 
політичні і економічні інтереси студентів і робити 
відповідний вплив на освітні структури національного, 
європейського і міжнародного рівнів був створений 
Національний союз студентів Європи (ESIB), який об'єднує 
11 мільйонів студентів з  
37 європейських країн. У 2001 р. на конференції в Празі, 
коли кількість країн, що підписали Болонську Декларацію в 
1999 р., збільшилася з 29 до 31, ESIB узяв на себе роль 
студентського активу на підтримку Болонського процесу.  
У 2003 р. ESIB видав бюлетень про результати 
Болонського процесу на європейському просторі (European 
Student Bologna Surveys). Робота повністю базується на 
даних опитів студентів, і відчувається, що автори 
намагалися подати ситуацію об'єктивно, хоч їм і не 
вдалося до кінця приховати свою симпатію до Болонської 
реформи . 
      За підсумками опитів виявилось, що студентів в 
Болонській системі привертає перспектива мобільності, 
оскільки це означає:  

- по-перше, можливість подорожувати (завдяки 
кредитній системі),  

- а по-друге, працювати в країні, де кращі умови праці 
(завдяки стандартизації дипломів).  

Крім того, серед позитивних чинників були названі: 
- можливість співпраці вузів;  
- участь студентів в ухваленні рішень; 
- шанс познайомитися з іншими культурами; 
- соціальна орієнтація процесу, тобто 

загальнодоступність вищої освіти.  
   Що цікаво, деякі з вищеназваних пунктів увійшли і в 
список негативних, на думку студентів, чинників. Так, 
наприклад, багато студентів скаржилися на низькі 
можливості мобільності (виявляється, при переїзді в іншу 
країну студент часто повинен надати докази, що в його 
розпорядженні знаходиться визначена - досить велика - 
сума грошей (для Норвегії це, наприклад, 9,500 євро в рік), 
якщо ж таких доказів немає - в'їзд в країну заборонений), 
на дуже сильну орієнтацію освіти на потреби ринку, 
обурювалися падінням якості освіти. До негативних 
ефектів системи віднесли і недоступність магістрату (із-за 
високої оплати), соціальну нерівноправність (знову ж таки 
із-за фінансових можливостей), пасивність студентів 
(через відсутність широкої інформації про сам процес і 
через те, що всі рішення вже ухвалені «вгорі»). Указували 
також на довільний характер трактування нових правил, 

результатом якого 
стає плутанина і 
зниження якості 
освіти. 

 
   У бюлетені 
відчувається деяка 
стурбованість тим, що 
більшість очікувань 
студентів ще навіть і 
не почали 
втілюватися, хоча 
реформа ніби-то вже 
давненько в силі. Але 
в цілому ESIB вітало 
Болонську систему як 
спробу відповіді на 
наявну  необхідність 

перетворення 
освітньої системи в 

Європі і як шлях до об'єднаного освітнього простору. 
   Через 2 роки, в травні 2005 р., ESIB представляє нову 
роботу, названу авторами «Чорною Книгою Болонського 
процесу ». Книга створена на підставі матеріалів, наданих 
студентами з 31  
країни-учасниці процесу, включаючи Італію, Францію, 
Великобританію. Як можна зрозуміти вже по назві, книга 
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перераховує численні провали реформи. Тут мова йде про 
неефективність кредитної системи, про проблеми із структурою 
бакалаврата-магістрату, про недосяжність мобільності. Стало 
очевидним, що все нове і привабливе в Болонській системі, по-
перше, на практиці виявилося абсолютно недієздатним,  
по-друге, встигло «заразити» цією недієздатністю традиційно 
сильні сторони вищої освіти. Уявіть собі, яким відчутним 
повинне бути падіння якості освіти, якщо на нього скаржаться 
не тільки викладачі, а і студенти, «стаж роботи» у 
викладацькій справі у яких не дуже великий. Різко змінилася 
ситуація з доступністю освіти, і причому зовсім не в кращу 
сторону, як це було обіцяно. Наприклад, в Нідерландах плату за 
навчання підняли від  
2 000 до 15 000 євро в рік через те, що спонсор відмовив в 
інвестиціях. І подібних випадків - тисячі. Природно, студенти 
обурені - адже збільшення плати за навчання відбувається 
паралельно погіршенню її якості! Крім того, участь студентів в 
ухваленні рішень не тільки не заохочується, а, навпаки, грубо 
пригнічується. Так, в Швейцарії в головному органі управління 
освітою (Swiss University Council) не представлений жоден 
студент, хоча студентський актив добивається цього вже 
декілька років. Одного разу студенти навіть «вломлювалися» на 
закрите засідання SUC з вимогами взяти участь в обговоренні 
Болонського процесу, в чому їм негайно ж відмовили, і 
виставили за двері. Не хочеться поки європейським студентам 
бути в справах освіти тупими споживачами того, що 
«пропонують» зверху. Тому і скаржаться, що реформа відучує 
мислити критично (а значить,  
і мислити взагалі). Звичайно, цілком може бути, що «зтерпиться 
- злюбиться», що, потріпавшись небагато, студенти остигнуть і 
пристосуються до нових порядків; але перша реакція, судячи по 
«Чорній Книзі», була явно не на користь реформаторів. Довго 
не зупинятимуся на цій роботі, хоч вона і захоплююча. Головне 
- автори неодноразово підкреслюють, що вони не заперечують 
позитивності цілей Болонського процесу, щиро вірять в 
благородні наміри його ініціаторів, і все їх обурення направлене 
проти місцевих урядів, які не можуть правильно упровадити 
прогресивну систему. 

 
 
      Є в 
Європі і 
набагато 
більш 
радикально 
настроєні 
студенти - 
норвезька 
група Norsk 
Studentunio
n (NSU), 
членів якої 
об'єднує 
протистоян
ня саме 

початковим цілям і принципам Болонського процесу. Серед них 
вони називають комерціалізацію вищої освіти, його орієнтацію 
суто на потребі ринку, глобального капіталу, свідоме зниження 
рівня масової освіти (магістрат розрахований на дуже 
невеликий відсоток учнів, більшість же обмежується 3 роками 
навчання), фрагментацію знань, що дає в результаті відсутність 
критичного мислення і безумовне нав'язування світогляду, 
заснованого на ринковій економіці. Цей рух в 2005 році був 
підхоплений студентами 40 організацій різних європейських 
країн, які підтримали і взяли участь в Європейському Форумі по 
питаннях Освіти, проведеному в Норвегії в Бергені, паралельно 
засіданню офіційних осіб від Болонського процесу. Ці студенти 

збираються продовжувати спільну роботу над пошуком 
альтернатив Болонському процесу. Активісти Форуму 
заявили, що вони - не просто протестний рух проти 
Болонського процесу, а рух за загальнодоступний, 
емансипований від економічних залежностей і критична 
освіта, направлена на інтереси суспільства, а не 
підприємців. Крім того, прихильники нової системи при всіх 
їх численних фразах про важливість участі студентів на 
ділі не тільки не сприяють цій участі, а і активно заважають 

- ніхто жодного разу не запитав думку студентів про те, що 
з ними роблять; більш того, коли учасники Форуму 
намагалися потрапити в зал засідань офіційної 
Конференції, їх туди не пустили.  
 
За останній рік місцеві студентські рухи проти тих або 
інших проявів реформи Болонськой почали виникати в 
більшості країн Європи. Ось перелік студентських страйків 
за минулу осінь і зиму : 

- Німеччина - проти обмежень державного 
фінансування вищої освіти, десятки тисяч студентів у 
федеральних землях Гессен, Нижня Саксонія, 
Баварія, більше 100 000 студентів і викладачів в 
Берліні. Координатор протестів - Національне 
об'єднання студентів.  

- Франція - проти підвищення оплати і жорсткого 
відбору під час вступу. 3 грудня - тисячні марші по 
багатьох містах країни. Координатор - Французький 
Національний Союз Студентів. 

- Італія - проти комерціалізації освіти, палаткові табори 
на вулицях за участю тисяч студентів. Координатор - 
Національний союз студентів Італії. 

- Ірландія - проти підвищення реєстраційного внеску 
студентів від $650 до $750 і проти погіршення якості 
освіти. Координатор - Союз Студентів Ірландії.  

- Бельгія - 12-тисячний протест в Брюсселі проти 
пасивної ролі студентів і недостатнього соціального 
забезпечення, проти нової системи вчених ступенів,        
не відповідної Болонській декларації, але 
нав'язуваної урядом. 

- Великобританія - 3 грудня - так зване «Масове взяття 
парламенту», коли студенти, що представляють свої 
вузи, добилися права на зустріч з парламентаріями з 
метою висловити протест проти рішення підняти 
оплату за навчання. 

- Чеська республіка - сотні студентів, Союз Ректорів і 
Національне об'єднання студентів виступили проти 
нового бюджету, що не покриває потреб вищої 
освіти. 

- Фінляндія - масовий протест проти скорочення часу 
навчання 9 грудня в 11 містах країни. 

- Також студентські демонстрації пройшли в Греції, 
Румунії, Латвії, Боснії і Герцеговині.  

  
 
 
 
 

Як бачимо, більшість вимог продиктовані не стільки 
принциповим протистоянням Болонській системі освіти,  
 
скільки особистими, хоч і загальними, інтересами самих 
студентів. Інша справа, що інтереси студентів тут 
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виявляються протилежні інтересам урядів і підприємців. 
Всюди в Європі у сфері освіти відбуваються одні і ті ж процеси 
- процеси комерціалізації освіти - і Болонська реформа тут 
дуже схожа на фіксацію і узаконення цих процесів, викликаних 
потребами ринку.  
     От як йдуть справи в Європі. Поки не можна сказати, що в 
Україні вже виробилася яка-небудь свідома думка про 
Болонський процес, і, напевно, варто починати його 
виробляти.      Нам - українським студентам - потрібно 
визначитися, якою ми хочемо бачити нашу освіту, які повинні 
бути її цілі і шляхи їх досягнення. Адже, як ми бачили, 
Болонська реформа - це зовнішній вираз глибинних змін 
завдань освіти, переорієнтація його з інтересів людей і 
суспільства на інтереси ринку і великого бізнесу. 
Погоджуючись на неї, ми фактично підтримуємо політику 
припинення державного фінансування вузів. Так, в Росії цей 
процес вже почався разом з ухваленням Держдумою закону 
«О автономних установах», під яким ховається повний відрив 
освітніх і культурних закладів від держави і перетворення їх в 
приватні комерційні структури. Проти цього закону в Росії 
піднялася широка кампанія протестів студентів, викладачів, 
учених, співробітників бібліотек і музеїв, які розуміють, що він 
фактично нівелює загальнодоступність освіти. Те ж саме 
відбувається і в Європі, викликаючи не менше протестів 

громадськості.  
Погоджуючись на таку 
реформу, ми остаточно 
відрізуємо від вищої 
освіти тих, хто не може 
платити за навчання 
(державної «шари» 
система не передбачає), 
тобто відрізуємо 
більшість; ми замінюємо 
освіту дресируванням - 
адже система роботи, 
тестів і оцінювання 
працює лише на 
накопичення окремих 
знань, а не на вироблення 
розуміння суті предмету.  

Ми не станемо 
заперечувати, що існуюча 
система освіти, як в 

Європі, так і у нас, потребує радикального реформування. Але 
чи означає це, що ми повинні бездумно підкорятися вказівкам 
реформаторів-бюрократів з Європи? Набагато цінніше для нас 
могла б опинитися критична оцінка їх реального змісту і 
свідоме рішення, чи хочемо ми таких змін. І якщо вже 
прислухатися до європейської думки, то чом би не взяти його 
цілком - не тільки позитивне, але і негативне? Чом би не 
почати думати разом із студентами і викладачами Європи, що 
шукають альтернативу реформі, що явно не вдалася. І тоді 
Болонська система може дійсно зіграти в нашу користь - вона 
може послужити поштовхом до формування активного 
незалежного руху за по-справжньому гідну освіту. 
 
А що думають про прийняття Болонської 
угоди в Україні студенти нашого ВУЗу? 
 
Напевно ні для кого не є секретом те, що стара 
радянська система освіти вважається однією з 
кращих у світі. Так, було надзвичайно багато 
нарікань на те, що наші спеціалісти знають всього, 
але потрошку, в той час як закордоном намагаються 
готувати фахівців якнайвужчого профілю. Як колись 
казав Михайло Задорнов, в Америці є лікарі, які 
знають все про праве вухо, а ліве - це вже не їх 
спеціалізація, це вже в сусідньому кабінеті.  
 
 
 

Які ж плюси і мінуси має ця система в 
призмі українського студента?  
 
Спробуємо розібрати все по поличках. По-перше, багато 
розмов викликав поділ студентів на магістрів та 
бакалаврів. Через те, що останнім  часом знання потрібно 
постійно оновлювати, швидко з`являється нова 
інформація, майбутнього спеціаліста потрібно привчити 
поповнювати свій багаж знань за необхідністю. Саме на 
це і спрямований бакалаврат. Магістратура ж передбачає 
підготовку фахівців більш вузького профілю. Але все це 
красиво виглядає на папері, а в житті на такому розподілі 
вже навчились заробляти гроші. Звісно, кожен студент 
прагне отримати диплом магістра - він і престижний, та й 
звучить це слово якось краще ніж бакалавр. Але досі в 
Україні ніде досконало не прописано процедуру вступу в 
магістратуру. Ось і починається хабарництво, а в інших 
випадках студентів беруть в магістратуру тільки при умові 
підписання контракту (платне навчання). Ось вам і 
Болонський процес по-українськи.  
По-друге, явно не для наших стедентів існує поняття 
кредитів. Як було раніше? Весь семестр студенти гуляли, 
повністю підтверджуючи правило: "Від сесії до сесії 
живуть студенти весело", а потім складали іспити. Зараз 
така система не проходить, бо приблизно 30% балів 
студент отримує за відвідування занять і активність на 
них, ще 30% за модулі (проміжні контрольні роботи) і 
лише 40% за іспит. Звісно, можна казати, що таким чином 
можна дисциплінувати студента, але яка різниця як 
студент вивчив матеріал. Чи він зубрив його протягом 
всього семестру, чи за ніч вивчив весь курс - головне 
результат на виході - іспит. Отже, важкувато буде 
студентам привчати себе відвідувати всі заняття.  
По-третє, постає питання про те, а чи готові взагалі наші 
ВНЗ до переходу до європейських стандартів якості 
освіти? Чи зможуть вони пройти акредитацію? Чи 
залишиться всього декілька ВНЗ на всю країну.  
І наостанок, хочеться замислитись над тим, що 
Болонський процес неодмінно принесе із собою 
глобальний відтік розуму з країни, адже коли наші 
дипломи будуть повністю визнаватися в Європі, 
талановиту молодь буде надзвичайно важко втримати 
в країні. Чим її тут зацікавити?  
Звісно, від Болонського процесу Україні не втекти. Це 
один з етапів Європейської інтеграції, але над 
розв`язанням проблем, які постають перед нами, 
необхідно терміново займатися, а то буде пізно. 
 
У ТІСІТі було проведено пересічне опитування 
студентів. 
Кожен учасник відповідав по – різному, але думки 
рівномірно  розподілились на дві групи : 

– студенти  І -ІІ курсів ; 
– студенти ІІІ – ІV курсів. 

75 % респондентів запевняють в тому , що вони не 
достатньо ознайомлені з умовами Болонської системи, а 
25 % - добре проінформовані. В чому ж причина?  
На запитання чи подобається студентам ТІСІТ навчатись 
за Болонською системою ІІІ – ІV курс ОДНОГОЛОСНО 
відповіли “ТАК” , а І –ІІ курс  - “НІ” !!! 
 
Аргументи які висловлювали студенти щодо 
навчання за кредитно – модульною системою: 
ЗА: “екзамен автоматом”,”бали за присутність на 
парі”, “практика за кордоном”,”викладачі не 
доганяють Болонської системи ☺ ”, “вигідно”. 
ПРОТИ: “самостійне опрацювання”, ”у кожного 
викладача своя система”, “важко набрати необхідну 
кількість балів(незалежно від знань)”, “відпрацювання 
пропущених пар і платні “Н”,”відміна ІНДЗ”, “складно, не 
зрозуміло, нічого не подобається”, “невдосконалена” .... 
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Сесія наближається ... 

          Сесія наближається..... 

Пам`ятаєте цю чарівну пісеньку, яку систематично чуєш 
на Новий рік і споглядаєш червоні бульбашково-газовані 
машини і щасливих дітей із їх щасливим Різдвом, 
„мамай”, „папай”, „Сантай”. Думаєте й до вас їде 
буржуйське розпіарене свято?.. Ні-і-і, до нас їде пані 
Сесія. [на задньому плані дикий зловісний регіт у стилі 
доктора Зло і Остіна Пауерса]. Тремтять ніжки?.. пані 
Сесія багатозначно підморгує здалека . Отже, поговоримо 
(а не ПОЖАЛІЄМОСЬ..!) про конкретні поради, а саме про 
шпори і методи „пАмАгІ сЄбЄ сАм”. 
Розповімо ми вам про такі чудові способи допомогти собі 
і своїй заліковці. Джерелом інформації стали опитування 
громадськості, різноманітні форуми та досвід попередніх 
generations. Отже, склалось уявлення, що це НЕ просто 
якісь рятівні папірці - це ціле МИСТЕЦТВО!.. Як на нас, то 
саме вміння ефективно ними користуватись - Божий дар. 
Що не кажіть (всі ж пам`ятають, що все тут викладене є 
СУБ`ЄКТИВОМ), але університет має давати не тільки 
знання та вміння їх використовувати, а і здібність 
крутитися, коли вони відсутні. 
 
Отже, існує певний класичний набір шпор, який є 
поширеним, перевіреним і часто дієвим. Питання не в 
кількості, а в якості. Ми опишемо Вам найбазовіші та 
найцікавіші, а ви вже зробите висновок варто чи ні. Звісно 
найкращою і найефективнішою шпорою є що?.. 
Правильно, РОЗУМ. Великий, всесвітній і всеохопний. 
Просто існує проблема запхнути туди цих шпор якомога 
більше. Але з огляду на те, що у деяких автоматом стоїть 
залік з гулянь, тусовок і т.п ці поради може і врятують хоч 
одного студента. 
 
Шпора класікус. Пишеться на папері, останній згортається 

„гармошкою” і тихенько складається в кишеню. Якщо 
ви кмітливий студент, тоді або ви запам`ятаєте 
написаний матеріал і необхідність у шпорі відпаде, 
або наберете (скачаєте в інтернеті) його 4 шрифтом. 
Oдне розгорнуте питання вміщується зазвичай на 
папірці 25см шириною і 5-7см в довжину. Ще один 
класичний варіант, це так звана „бомба”. Діє вона 
лише тоді, коли ви знаєте нумерацію білетів та 
порядок питань в них. Ви готуєте всі (!) білети на 
окремих аркушах. Під час екзамену в момент 
професіональної некомпетентності вашого наглядача 
обережно міняєте аркуші. До цього варто писати і 
робити це так аби не викликати жодних підозр. Часто 
аркуші є специфічними (наприклад, мають штамп, 
підпис віикладача т.д.), це вже вимагає додаткового 
напруження. Цей метод є одним із найефективніших, 
але і найтрудоміскіших. Ще можна зробити невидиму 
бомбу, тобто писати відповіді сильно натискаючи на 
ручку, аби підкладений знизу листок мав продавлені 
відповіді.  

На екзамені під певним кутом ви зможете 
прописати 
ручкою вже 
існуючу 
відповідь на 
питання. Із 
паперових 
варіантів, 
подібно до 
першого - 
необхідну 
інформацію можна роздрукувати тим самим 
шрифтом на туалетному папері. При чому, якщо вас 
помітять із ним, можна одразу проситись сходити у 
вбиральню, де ви матимете час вивчити таке вам 
необхідне питання. Звісно, для викладача і 
оточуючих ви будете останнім ідіотом. Але не 
забудьте до сесії визначити пріоритети, що є 
важливішим - добре складений іспит чи чиясь думка. 
І ще одна важлива порада перед судним днем - не 
забудьте добряче пом`яти папір. В такому випадку 
він не буде шарудіти в момент істини. Увага! Якщо ви 
не один такий „раздолбай”, то слід згадати 
продуктивний розподіл праці, тобто всі роблять 
частину питань, а потім об`єднують результати своєї 
праці. 
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Другою категорією 
друзів-шпор є допоміжні, 
як каже один тісітовський 
викладач - „ноу-хау”-
засоби. Для початку, це 
може бути флешка із 
попередньо начитаними 
на диктофон 
відповідями. Або те саме 
можна зробити із 
мобільним, що підтримує 
mp3. Хоча останнім 
словом є все ж таки 

гарнітура hands free. Тут, як ви розумієте, потрібні дві 
персони - та, яка здає екзамен, і інша, яка його знає. Чому 
знає, а не просто має матеріал? Бо бажано було б, аби ця 
людина на другому кінці зв`язку оперативно знаходила 
відповіді, а не шукала їх до закінчення часу на іспит. Тому 
найкращим вашим другом на цей час є людина, що 
отримала автомат і не знає горя. Далі, бажано б вам мати 
довге волосся і светр із великим коміром. Плюс покласти 
другий мобільний на парту задля того, щоб не викликати 
зайвих підозр у викладача. Або мати такий прекрасний 
пристрій як smartphone. До нього можна закачати цілий 
вордівський файл, або попросити щоб вам надіслали 
MMS-повідомлення із готовою відповіддю. 
Якщо ви здаєте більш точні науки, де калькулятор, лінійка 
на екзамені є своїми і дозволені для користування , вам 
варто знати такі штуки. По-перше, в деякі калькулятори 
можна забити інформацію. По-друге, можна написати її на 
калькуляторі, попередньо вишкрябавши голкою. Ту саму 
кропітку працю можна повторити із лінійкою, 
ручкою/олівцем. До того ж останніх можна взяти побільше 
та із різною інформацією на них. Тоді посилаючись, на те, 
що закінчилась ручка/зламався олівець витягаєте новий і 
продовжуєте торувати ваш шлях до перемоги над 
іспитом. Або ж знову дрібним шрифтом друкуєте маленькі 
шпори, якими обклеюєте ваш стилос. Увага! Колір паперу 
збігається із кольором ручки/олівця.  
Четверта категорія - це шпори для стіляг. На зимню сесію 
ви одягаєте светер із вели-и-иче-е-езним коміром, до 
якого попередньо прикріплюєте шпори. Тоді під видом 
„фУ, как топЯт, зАрАзА, мнЄ жаркА!” відтягуєш комір і 
читаєш сакраментальні слова. Або ще одна широко 
відома шпора, якою не гребували ще наші батьки. Її 
готують так. Спочатку сортуєш білети або за номерами, 
або, не знаючи останніх, тематично за пройденим 
матеріалом. Друкуєш їх невеликими колонками, вирізаєш, 

якось систематично складаєш, вдягаєш годинник, 
напульсник будь-що, куди попередньо кладеш шпори 
обличчям до себе і натягаєш одяг із довгими 
рукавами. Далі це питання вже твоєї майстерності.  
Як ви бачите, способів вилізти з безодні незаліків 
допоможе лише ваша кмітливість, фантазія і 
майстерність „нЄ пАлІтсЯ”. Насправді, не нервуйте, 
не дригайтесь, не сіпайтесь, таких як ви, що 
прочитали цю статтю і практично її застосували на 
іспиті немало. Хоча ні, звісно ми точно знаємо, що в 
ТІСІТі всі вчаться, ніхто шпорами не користується, 
все „тІхА мІрнА” (все-таки “Бонет” - явище 
загальноінститутське, викладачі теж це можуть 
прочитати). І якщо все ж від невсипущого ока 
викладача не сховалась та „маленька-маленька 
шпора, і взагалі, то не шпора, ДЯДЯ нЄ бЄЙ!” будьте 
чесними і дозвольте її у вас забрати. А взагалі 
методів скласти іспит на відмінно існує безліч. 
Думайте, поспішайте. 
 

 
 

І як на нас, в житті існують набагато 

більші проблеми, аніж сесія !!!. Не 

забудьте добре спати, менше гуляти, не 

пити, не курити, бути чемними, вивчити 

ім`я викладача перед іспитом (зверніть 

увагу, серйозно!!!!), спробувати все те 

вивчити, а не друкувати шпори, бути 

„умнічками”, заспокоїтись - „все 

гаразд...тільки перші сто років 

важко”.!!!! 
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11  ггрруудднняя--ДДеенньь  ссооллііддааррннооссттіі  
зз  ВВІІЛЛ--ііннффііккооввааннииммии  

Синдром набутого імунодефіциту - це нове інфекційне 
захворювання, що фахівці визнають як першу у відомій 
історії людства дійсно глобальну епідемію. Ні чума, ні 
чорна віспа, ні холера не є прецедентами, тому що СНІД 
не схожий на жодну з цих і відомих хвороб людини. Чума 
несла десятки тисяч життів у регіонах, де вибухала 
епідемія, але ніколи не охоплювала всю планету разом. 
Крім того, деякі люди, перехворівши, виживали, 
здобуваючи імунітет і брали на себе працю по догляду за 
хворими і відновленню постраждалого господарства. 
СНІД не є рідким захворюванням, від якого можуть 
випадково постраждати деякі люди. Провідні спеціалісти 
визначають у наш час СНІД як "глобальну кризу 
здоров'я", як першу дійсно 
все земну і безпрецедентну 
епідемію інфекційного 
захворювання, що дотепер на 
третій декаді епідемії не 
контролюється медициною і 
від нього вмирає кожен хто 
заразився.  

СНІД до 1991 року був 
зареєстрований у всіх країнах 
світу, крім Албанії. У самій 
розвитий країні світу - 
Сполучених Штатах вже в той 
час один з кожних 100-200 чоловік інфікований, кожні 13 
секунд заражається ще один житель США і до кінця 1991 
року СНІД у цій країні вийшов на третє місце по 
смертності, обігнавши фатальні захворювання. Поки що 
СНІД змушує визнати себе хворобою зі смертельним 
результатом у 100% випадків.  

Перші захворілі СНІДом була група гомосексуалістів що 
виявлені в 1981 році. У плині першої декади поширення 
вірусу-збудника йшло переважно серед певних груп 
населення, що називали групами ризику. Це наркомани, 
повії, гомосексуалісти, хворі уродженої гемофілії (тому 
що життя останніх залежить від систематичного введення 
препаратів з донорської крові). Термін СНІД застосовують 
до найпізніших стадій ВІЛ-інфекції. Офіційні критерії 
СНІДу розроблені Центром боротьби та попередження 
захворювань в Атланті (штат Джорджія), де проводяться 
спостереження за поширенням інфекції у Сполучених 
Штатах.  

 

 

 

 

 

До цих пір невідомі навіть теоритичні підходи до 
рішення такої задачі, як очищення генетичного 
апарата кліток людини від чужорідної (зокрема, 
вірусної) інформації. Без рішення цієї проблеми не 
буде повної перемоги над СНІДом.  

Україна стоїть на межі загальнонаціональної епідемії 
ВІЛ/СНІД. Викликає занепокоєння той факт, що за 
останні п'ять років кількість випадків ВІЛ-інфекції в 
Україні зросла у 20 разів, і зараз за оцінками фахівців 
в Україні живуть близько 400 000 інфікованих осіб, — 
майже 1% дорослого населення. 

Спеціальна сесія ООН з проблем ВІЛ/СНІД 
відзначила у Декларації зобов'язань, що 
“темпи інфікування зростають дуже швидко” в 
Центральній та східній Європі, і поширюється 
занепокоєння "існування потенціалу для 
швидкої ескалації епідемії".  

З 1995 року відстежується різке зростання ВІЛ-
інфікованості серед споживачів ін’єкційних 
наркотиків. І хоча ін'єкційне вживання 
наркотиків залишається первинним шляхом 
передачі інфекції, помітним є різке поширення 
ВІЛ через гетеросексуальний контакт : з 11,3%  

у 1997 році до 26,9% у 2001 році. Передача ВІЛ від 
матері до дитини за останні кілька років також зросла 
зі швидкістю, що лякає: від 2,2% в 1997 році до 13,1% 
в 2001 році. Загальнонаціональну епідемію ВІЛ в 
Україні можна відвернути.  

Наслідки такого високого рівня поширеності можуть 
загрожувати більшій частині соціально-економічних 
досягнень країни за роки незалежності, чи звести їх 
нанівець.  
 

Соціальна дисфункція, що супроводжувала колапс в 
економіці, мала результатом драматичне поширення 
ін'єкційного вживання наркотичних засобів та 
розростання бізнесу комерційного сексу.  

Незалежно від того, що Україна вважається країною з 
низькою інфікованістю вірусом, її середовище 
характеризується високим рівнем поширеності, й 
вірус може розповсюджуватися швидко, особливо 
серед молоді. Зараз переважну більшість 
інфікованих в Україні становлять молоді люди у віці 
від 20 до 39 років. Якщо зараз не вдатися до 
ефективних дій, кількість випадків ВІЛ-інфекції може 
досягти в Україні 1,5 мільйони до 2010 року.  
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СНІД може вилікувати радіація? 

 
Група дослідників з Нью-йоркського 
медичного коледжу Альберта 
Ейнштейна на чолі з Катериною 
Дадачовою обнародували звіт про 
пошук ефективних засобів по 
боротьбі з СНІДом. У звіті сказано, що 
учені проводили досліди по 
лікуванню мишей від СНІДу за 
допомогою радіоактивних антитіл.  
Для апробації нового методу 
лікування вони вводили склад з 

радіоактивних антитіл мишам, в крові яких були присутні 
кров'яні клітки людини, заражені ВІЛ. Склад показав себе 
ефективним: у оброблених ним мишей була убита більше 
половини заражених кліток. 
При цьому лише у разі найвищого дозування препарату у 
піддослідних тварин спостерігалися деякі пошкодження 
здорових кліток. Автори методу говорять, що наступним 
етапом стануть клінічні випробування на людях. І за 
певних умов такий препарат міг би убити всі заражені ВІЧ 
клітки в тілі людини. Хоча тут є декілька "але". 
 
Наприклад, не всі заражені клітки покривають себе тими 
самими ВІЛ - БІЛКАМИ, антитілами, що визнаються. Та все 
ж, якщо метод працюватиме на людях, він може стати 
могутнім доповненням до інших способів лікування 
(лікам, що пригнічують розмноження вірусу, наприклад), 
особливо ефективних на ранній стадії розвитку 
захворювання. 
 

 “Волонтер - це не робота, 
це стан душі.  Не будь 
байдужим ! Допоможи 

ближньому” 
 

21 листопада у приміщенні Тернопільського інституту 
соціальних та інформаційних технологій відбувся форум 
молодих волонтерів - лідерів Тернополя та області, який 
організувала і провела обласна організація Товариства 
Червоного Хреста. 
         Урочисте відкриття почалося з благословення та 
молитви «Боже великий єдиний». З вітальним словом до 
учасників форуму звернулася Голова Тернопільської 
обласної організації - Захарчук  Ліля  Яківна. Ліля Яківна 
ознайомила присутніх з основними принципами та  
напрямками діяльності обласної організації ТЧХ. 
 Майже 100 учасників форуму з м.Тернополя та районів 
області, лідери молодіжних організацій  та спільнот мали 
можливість презентувати свою діяльність.  
Особливо запам’яталися виступи учасників 
реабілітаційних центрів «Вифлеєм» та «АГП», які самі 
пройшли нелегкий шлях до одужання, а тепер 
допомагають іншим звільнитися від рабства алкоголю та 
наркотиків. Їхні розповіді настільки схвилювали учасників 
форуму, що весь зал аплодував їм  стоячи.  
Зі своїми творчими доробками поділилися волонтери - 
лідери районних осередків ТЧХ м. Шумська  та  м. 
Бережан. 
 Високою духовністю та бажанням допомогти ближнім 
запам’яталися презентації  товариства «Вертеп»,  
волонтерських організацій «Іскра любові», «Об’єднані 
випускники», молодіжного театру «Богослов». Провідною 
думкою їхніх виступів були такі постулати : «Якщо не ми, 
то хто», «Якщо не зараз, то коли». 

Масштабністю напрямків волонтерської діяльності 
при надзвичайних ситуаціях поділився з присутніми 
та продемонстрував фотоматеріали 
 зав. кафедрою  ТДМУ ім.Горбачевського,  професор, 
волонтер ТЧХ А.А. Гудима. 
 Як бути успішним та формувати у собі лідерські 
якості навчав лікар-психотерапевт з м. Києва  
Я.А. Федчук. 
  Своєю діяльністю поділилися молодіжні осередки 
волонтерського руху ТДПУ та соціально-психологічна 
служба Тернопільського інституту соціальних та 
інформаційних технологій. 
Особливо приємно було бачити  і зовсім юні обличчя 
- це учні-волонтери середніх загальноосвітніх шкіл 
міста № 9, 15, 23, 28, 29. 
Учасники форуму не тільки обмінювалися досвідом 
роботи волонтерської діяльності, а й разом 
обговорили спільний план дій щодо поліпшення 
стану волонтерського руху в регіоні на 2007-2008 р.р. 
Також була обрана молодіжна координаційна рада, 
головою якої одноголосно обрали старшого 
викладача кафедри соціального управління ТІСІТ, 
волонтера ТООТЧХ-Т.В. Магеру. 
Головна тема форуму - це об’єднання зусиль для 
покращення життя найбільш вразливих верств 
населення. 
Волонтер - це не робота, це стан душі.  Не будь 
байдужим ! Допоможи ближньому. І це вернеться тобі 
сторицею! 
Лекцію проводила керівник Соціальної служби ТІСІТ 
Магера Т.В. 
 

 
 
Наша служба також співпрацює з аналогічними 
організаціями… 

    

                     

                        Представники медичного центру здоров’я 

Дякуємо Вам за співпрацю та підтримку…. 
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2 грудня - Міжнародний День 
Боротьби проти   
Рабства 
    "'Торгівля людьми означає 
здійснювані з метою експлуатації 
вербування, перевезення, передачу, 
приховування або одержання 
людей шляхом погрози силою або її 
застосування, або інших форм 
примусу, викрадення, шахрайства, 
обману, зловживання владою або 
уразливістю положення, або 
шляхом підкупу, у вигляді платежів 
або вигод, для одержання згоди 
особи, яка контролює іншу особу. 

Експлуатація включає, як мінімум, експлуатацію 
проституції інших осіб або інші форми сексуальної 
експлуатації, примусову працю або послуги, рабство або 
звичаї, подібні з рабством, підневільний стан або 
вилучення органів...”  
     Через те, що торгівля людьми є нелегальним та 
прихованим явищем, дуже важко визначити обсяги цього 
злочину. За оцінками уряду США, від 600,000 до 800,000 
чоловіків, жінок та дітей нелегально продають через 
міжнародні кордони щорічно, з них близько 80% 
становлять жінки та дівчата, і до 50% складають 
неповнолітні. Однак, ці цифри не включають мільйони 
жертв по всьому світу, які стають жертвами торгівлі 
людьми в межах державних кордонів своїх країн. За 
приблизними оцінками, у світі від 4 до 27 мільйонів 
людей залучені до примусової праці, дитячої примусової 
праці та сексуального рабства.    

      Рекрутери використовують 
звичайно фальшиві рекламні 
оголошення у місцевій пресі, 
нелегальні кадрові агенції та 
фальшиві вебсайти з 
працевлаштування. Всі вони 
обіцяють хорошу роботу у 
якості нянечок, офіціанток, 
секретарок, доглядальниць за 
дітьми, моделей, танцюристок, 
медсестер і т.ін. Торгівцями 
“живим товаром” можуть опинитися навіть люди, яким ви 
довіряєте - друзі, родичі, приятелі та навіть батьки. 
Багато з них є жінками. Вони пропонують роботу, 
подорож за кордон для навчання або роботи та інші 
привабливі можливості. Вони можуть запропонувати 
фінансову допомогу та підтримку у влаштуванні поїздки 
та оформленні всіх необхідних документів. Їхні пропозиції 
можуть бути дуже правдоподібними.  
 Потерпілих від торгівлі людьми змушують 
працювати проти їхньої волі, обмежуючи їхню свободу 
пересування шляхом погроз або насильства. Злочинці 
також залякують їхні сім’ї. Жінок залучають до секс-
індустрії та примушують займатися сексом з чоловіками 
проти їхньої власної волі; їх ґвалтують. Злочинці часто 
змушують потерпілих “відшкодувати” фінансову 
“допомогу”, яку вони отримали раніше – певну суму 
коштів, яка постійно зростає, та включає нараховані 
відсотки і витрати на житло.    
 Україна є однією з країн походження жертв 
торгівлі людьми в Європі з метою сексуальної  та 
трудової експлуатації. Торгівля людьми прямо загрожує 
майбутньому України, уражаючи життя родин і громади. 
Потерпілими від торгівлі людьми стають чоловіки та 
жінки всіх вікових категорий, походження та статусу. 
Найчастіше, потерпілих продають з метою сексуальної 

експлуатації, примусової праці та жебракування; 
також, є випадки насильного вилучення внутрішніх 
органів, залучення до кримінальної діяльності та 
примусової участі в збройних конфліктах. За останні 
п’ять років лише Представництво Міжнародної 
Організації з Міграції в Україні надало допомогу 
понад 3000 жертв торгівлі людьми. Однак, це не дає 
уявлення про ситуацію по всій Україні. В 2005-2006рр. 
чоловіки складали 17 % від усіх тих, кому було 
надано допомогу. Близько 5 % від загальної кількості 
осіб, яким було надано допомогу Представництвом 
МОМ в Україні є неповнолітніми. 

Торгівля людьми є третім найприбутковішим 
злочином по всьому світі, після контрабанди 
наркотиків та зброї. За приблизними оцінками, 
від торгівлі людьми злочинці отримують 
прибуток у розмірі 8 -10 мільярдів євро 
щороку. Україна є однією з країн походження 
жертв торгівлі людьми в Європі, особливо 
жінок та дітей, з метою їх сексуальної 
експлуатації. Торгівля людьми прямо загрожує 
майбутньому України, уражаючи життя родин 
і громади.  

 Програма МОМ з протидії торгівлі людьми в Україні 
розпочалась у 1998р. Підґрунтям для програми є 
єдиний системний підхід, що зосереджується 
головним чином на трьох інтегральних та 
взаємопов’язаних компонентах протидії, та підтримує 
зусилля державних органів та громадянського 
суспільства по боротьбі з торгівлею людьми, 
особливо жінками та дітьми, як в самому регіоні, так і 
за його межами.  

1. Запобігання за рахунок розповсюдження 
інформації для підвищення рівня 
поінформованості громадськості; 

2. Кримінальне переслідування злочинців за 
рахунок підтримки ефективних заходів 
виконавчих (особливо правоохоронних) 
органів, законодавчих та судових структур у 
сфері боротьби з торгівлею людьми; 

3. Захист та реінтеграція за рахунок надання 
допомоги та підтримки потерпілим від 
торгівлі людьми, які повертаються до країн 
свого походження, як безпосередньо, так і за 
допомогою партнерів – неурядових 

організацій 
(НУО). 

2 грудня є Всесвітнім 
Днем боротьби з 
рабством.  У цей день 
у більше ніж  25 містах 
України її громадяни 
підняли запалені свічки 
в знак скорботи за 
тими, хто потрапив 
до рабства, а також, 
щоб ушанувати тих, 
хто зміг звільнитися 
та зараз відбудовує 
своє життя.  11



 

   
 
 

       BOŻE NARODZENIE 
 
Boże Narodzenie to w tradycji chrześcijańskiej święto 
upamiętniające narodziny Jezusa. Jest to święto stałe, 
wypadające 25 grudnia. Poprzedzone jest okresem 
czterotygodniowego postu, zwanego Adwentem. 
 
Wigilia Bożego Narodzenia (wieczerza wigilijna, wieczór 
wigilijny) (z łac. vigilia - czuwanie, straż) to w tradycji 
chrześcijańskiej dzień poprzedzający święto Bożego 

Narodzenia, kończący 
okres adwentu. 
Korzenie tego święta 

sięgają 
prawdopodobnie 

obchodów Saturnaliów 
w starożytnym Rzymie, 
gdzie chrześcijaństwo 
się rozwijało, lub nawet 
do świętowania 
przesilenia zimowego w 
epoce kamiennej. 
 

Kolację tego dnia przyjęło nazywać się również wigilią. Zwana 
jest też wilią, postnikiem, bożym obiadem, a na wschodzie 
kutią (od głównej potrawy). 
 
W Polsce Boże Narodzenie to bardzo rodzinne święta. To 
wspólna wieczerza, łamanie się opłatkiem, choinka, 
pasterka... To karp, kompot ze śliwek, kutia, makowiec... 
 
W naszym serwisie dowiesz się wszstkiego o Świętach, 
poczucjesz ten klimat, udzieli Ci się świąteczna atmosfera. 
Życzymy wszystkim internautom  
Wesołych Szczęśliwych Świąt Bożego narodzenia, oraz 
Szczęśliwego nowego roku! 
 
Polska literatura kulinarna (np. Lemnis Vitry) podaje, że liczba 
gości w czasie wieczerzy wigilijnej powinna być parzysta 
(plus jeden talerz dla 
nieobecnych/zmarłych/niespodziewanych 
przybyszów/Dzieciątka). Natomiast nie ma zgodności co do 
liczby potraw: według niektórych źródeł powinna ona 
wynosić 12, zaś w innych podkreśla się, że winna być 
nieparzysta, generalnie 13 u magnatów, 11 u szlachty, 9 u 
mieszczaństwa. Te 13 potraw jest górną granicą. Ale według 
księcia J. O. Radziwiłła, można 
spróbować wszystkich ryb, które są 
liczone jako jedno danie. O północy w 
Kościele Rzymskokatolickim odbywa się 
uroczysta msza zwana Pasterką. 
Następny dzień (25 grudnia) jest 
nazywany Bożym Narodzeniem, a 26 
grudnia to drugi dzień świąt obchodzony 
na pamiątkę Św. Szczepana, męczennika 
za wiarę chrześcijańską. 
 
W Polsce, w większości rodzin jest 
obchodzone jako święto gromadzące 
wielu krewnych. Typowymi atrybutami są:  

•             opłatek  
•             choinka, a często i szopka  
•             prezenty  

 

 

 

 

• postać obdarowująca dzieci i dorosłych 
prezentami: zazwyczaj rolę te pełni Święty 
Mikołaj, ale w zależności od regionu  

• może być to: Dzieciątko (Górny Śląsk), Aniołek 
(Galicja) lub Gwiazdor (Wielkopolska, Kujawy, 
Pomorze).  

• (pierwsza) gwiazdka  
• karp  
• piernik  
• kutia lub makówki  
• kompot z suszonych owoców (śliwki, jabłka, 

gruszki)  

Choinka to ustrojone drzewko, świerk lub jodła (rzadziej 
sosna) będące ozdobą w czasie świąt Bożego 
Narodzenia. 
Dawniej na wsiach przyniesienie choinki do domu miało 
cechy kradzieży obrzędowej: gospodarz rankiem w 
Wigilię udawał się do lasu, a wyniesiona z niego choinka 
czy gałęzie, "ukradzione" innemu światu, za jaki 
postrzegany był las, miały przynieść złodziejowi 
szczęście. Zielone gałęzie były, sięgającym jeszcze 
czasów pogańskich, symbolem życia, radości, 
płodności. 
 
Tradycja przynoszenia żywego drzewa do domu być 
może ma swe korzenie w praktykowanym dawniej 
stawianiu w czasie adwentu przystrojonego drzewka w 
przedsionku kościoła. Zwane rajem, nawiązywało swą 
symboliką do rajskiego drzewa życia, z którego, jak głosi 
legenda, zbito belki krzyża Chrystusa.  
 
Do dzisiaj w wigilijny wieczór pod choinką znajdują się 
prezenty, przyniesione, w zależności od regionu, przez 
Aniołka lub Świętego Mikołaja. Jest to tradycja rzadko 
spotykana w innych krajach, gdzie, jeśli w ogóle jest taki 
zwyczaj, prezenty są ofiarowywane w Boże Narodzenie. 
 
Pierwszą udekorowaną ozdobami i światłami choinkę 
ustawił na zewnątrz w 1923 r. przed Białym Domem w 
Waszyngtonie prezydent Calvin Coolidge. 
 
Jeszcze z czasów średniowiecza pochodził zakaz 
używania do dekoracji świątecznych jemioły, uważano, iż 

ma związek z tradycją pogańską. 
Zalecano natomiast ostrokrzew, 
którego ostre końce liści 
symbolizować miały kolce korony 
cierniowej, jaką nałożono w trakcie 
sądu Chrystusowi na głowę. 
Czerwone kulki owoców 
symbolizowały z kolei krople krwi. 
Stąd to właśnie gałązki ostrokrzewu 
wpisały się w tradycję Bożego 
Narodzenia. 
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KRAKÓW 

Wkraczasz w świat 
pełen zjaw, 
chimer, ale także 
ludzi twardo 
stąpających po 
ziemi. Kraków to 
miejsce niezwykłe, 
które koniecznie 
trzeba odwiedzić, 
o którym trudno 
zapomnieć. Jedno 
z niewielu w 
świecie, gdzie 
poczujesz 
prawdziwą historię splatającą się ze współczesnością.  
 
A wszystko jak głosi legenda zaczęło się od Kraka, 
pierwszego władcy osady położonej gdzieś między Dunajem 
a Renem w świecie określanym przez starożytnych rzymian 
jako barbaricum. Choć wiemy niewiele na temat samego 
założyciela grodu nad Wisłą, to niewątpliwie jego postać 
nierozerwalnie łączy się z groźnym smokiem, którego ongiś 
pokonał. Stąd też smok zwany wawelskim stał się niejako 
wizytówką Krakowa przez wieki będącego siedzibą królów, 
centrum życia kulturalnego i naukowego. I nikogo nie 
powinno dziwić, że właśnie tu, jak wieść gminna niesie miał 
zgłębiać tajemne nauki bodaj najsłynniejszy z uczonych 
doktor Faust.  
 
Miasto w całej swej historii przyciągało i wciąż przyciąga ludzi 
niezwykłych. Od architektów, artystów, uczonych po zacnych 
mieszczan, którzy pozostawili po sobie spuściznę w postaci 
wyjątkowych w skali światowej zabytków i wytworów kultury 
zarówno wysokiej jak i materialnej. Dziś dzięki przywiązaniu 
do tradycji i szacunku dla naszych przodków łączymy naszą 
historię z wymogami nowoczesnej metropolii. Rozwój 
infrastruktury komunikacyjnej, turystycznej z ogromną ilością 
galerii, hoteli, restauracji, czyni Kraków przyjaznym tak dla 
jego mieszkańców, jak i gości poszukujących niebanalnych 
miejsc na mapie Polski  

           PAŁAC KRÓLEWSKI 
Najstarsza  

siedziba władcy 
powstała na 
Wawelu w 1 
połowie XI w., za 

panowania 
Bolesława 

Chrobrego i 
Mieszka II. 

Przedromański 
zespół rezydencji 

książęcej 
znajdował się w 

najwyższej, 

północno-wschodniej części wzgórza. W jego skład 
wchodziły m.in.: budynek mieszkalny, aula pałacowa, 
budowla z korytarzem ( piwnica) oraz rotunda śś. Feliksa 
i Adaukta, najlepiej zachowany obiekt architektury 
przedromańskiej w Małopolsce.  
 
W 2 połowie XI w. powstał główny budynek romańskiego 
zespołu pałacowego - dwukondygnacyjna tzw. sala o 24 
słupach. Relikty tego obiektu odkryto pod północnym 
skrzydłem obecnego pałacu. Główną świątynią pałacową 
w XI i XII w. była bazylika romańska tzw. św. Gereona 
(św. Marii Egipcjanki) odsłonięta pod zachodnim 
skrzydłem pałacu i dziedzińcem tzw. Batorego. Obecnie 
trwają tu prace nad urządzeniem rezerwatu 
architektonicznego. Kościół św. Marii Egipcjanki był 
trzynawową budowlą z transeptem, kryptą wschodnią i 
dwiema wieżami od zachodu; funkcjonował do końca XIII 
w. 
 
W XIV w. przekształcono romański zespół pałacowy w 
gotycką rezydencję. Na miejscu "sali o 24 słupach" 
powstał nowy budynek, zapewne o trzech 
kondygnacjach. Równocześnie otaczano zabudowania 
zamku górnego murami obronnymi. Z tego czasu 
zachowała się brama wjazdowa na dziedziniec pałacu 
(później przebudowywana). Za panowania Kazimierza 
Wielkiego (1333-1370) rozbudowano część 
rezydencjonalną zamku, przekształcając starsze i 
dodając nowe budynki, m.in. wzniesiono skrzydło 
reprezentacyjno-mieszkalne z arkadowym krużgankiem.  
 
Z końcem XIV w., za panowania Władysława Jagiełły, 
wielką akcją budowlaną objęto narożnik północno-
wschodni pałacu. Powstała tutaj nowa wieża mieszkalna 
z zewnętrzną dekoracją maswerkową (tzw. wieża 
Duńska). Wewnątrz, w jednej z sal parteru, zachowało się 
sklepienie żebrowe ze zwornikami przedstawiającymi 
herb Jagiellonów i Andegawenów (tzw. sala Jadwigi i 
Jagiełły). Ostateczny kształt przybrał ganek na arkadach 
prowadzący dawniej do domniemanej "wieży wodnej". 
Ten wykusz ozdobiono, zrekonstruowanymi ostatnio, 
herbami: Jagiellońskim, Orłem i Pogonią. Budowla, od 
XVII w., jest 
nazywana 
popularnie 
Kurzą 
Stopką. 
 
Obecny 
kształt 
pałacu 
ustaliła 
wielka 
przebudowa, 
podjęta w 
latach 1506-
1534 za 
panowania króla Zygmunta Starego. Całością prac 
kierował rzeźbiarz i architekt królewski Franciszek 
Florentczyk. Roboty murarskie wykonano pod nadzorem 
mistrza Eberharda z Koblencji i Benedykta. Zachodnie i 
północne skrzydło wzniesiono w oparciu o budynki 
gotyckie; wschodnie skrzydło powstało na nowych 
fundamentach. Od strony południowej zbudowano mur 
(kurtyna) również z krużgankami, zamykający 
renesansowy dziedziniec. Grupa kamieniarzy kierowana 
przez Bartłomieja Berrecciego wykonała i zamontowała 
renesansowy detal we wszystkich częściach pałacu. 
Część obramień okiennych i portali posiadało jeszcze 
cechy gotycko-renesansowe. Podczas przebudowy 
rezydencji uległy likwidacji dawne kaplice pałacowe - św. 
Marii Egipcjanki i rotunda śś. Feliksa i Adaukta.  
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Po pożarze w 1595 r. Zygmunt III Waza odnowił i rozbudował 
skrzydło północne pod kierunkiem Jana Trevano, przy 
współpracy m.in. Ambrożego Meazziego i Jana Chrzciciela 
Petriniego. Na początku XVII w. powstała przy narożniku 
północno-wschodnim wieża, nakryta barokowym hełmem. 
Podobną wieżę mieszkalną, tzw. Sobieskiego, dobudowano 
później do północno-zachodniego naroża pałacu. Wnętrza 
otrzymały wystrój architektoniczno-rzeźbiarski w stylu 
wczesnego baroku rzymskiego. Zwracały uwagę ramowe 
stropy i plafony wykonane przez weneckiego malarza 
Tomasza Dolabellę. W latach 1655-57 pałac został 
obrabowany przez Szwedów. Ponownie opanowali Szwedzi 
zamek w 1702 urządzając tutaj szpital i koszary. Wówczas to 
miał miejsce największy pożar pałacu. Od tego czasu, mimo 
podejmowanych zabiegów konserwatorskich, nie odzyskał w 
XVIII i XIX w. dawnej świetności. W latach 1804 - 1807 
zaadoptowano pałac na koszary dla wojsk austriackich, m.in. 
zamurowano arkady w krużgankach. Przeprowadzone w 
latach 1854-1856 prace konserwatorskie nadały mu kształt 
neogotycki. 
 
W latach 1905-1911, po opuszczeniu Wawelu przez wojsko, 
rozpoczęła się gruntowna restauracja rezydencji, pod 
kierunkiem architektów: Zygmunta Hendla (1905-1914), 
Ignacego Sowińskiego (1914-1916), Adolfa Szyszko-Bohusza 
(1916-1939,1945-1947) i Alfreda Majewskiego (1951-1983). W 
okresie międzywojennym w pałacu znajdowała się rezydencja 
Prezydenta Rzeczypospolitej i muzeum wnętrz historycznych. 
W latach 1940-1943 był siedzibą generalnego gubernatora 
Hansa Franka. Obecnie gospodarzem pałacu jest muzeum 
Zamek Królewski na Wawelu-Państwowe Zbiory Sztuki.  
 
Wejście na dziedziniec pałacu prowadzi przez budynek 
bramy, przebudowany w stylu renesansowym przez 
Bartłomieja Berrecciego. Na jego elewacji widnieje kamienny 
Orzeł Piastowski z datą 1370, pochodzący z zamku 
Kazimierza Wielkiego w Łobzowie. W sieni znajdują się tarcze 
z herbami Polski, Litwy i Sforzów dłuta Berrecciego, 
wykonane w 1534 r. Podłucza dwóch arkad w sieni zdobią 
rozety, dzieło Franciszka Florentczyka (1507) i Berrecciego 
(1525). Klasycystyczne zwieńczenie fasady pochodzi z końca 

XVIII w. 
 
 Niezwykłe wrażenie   
wywiera arkadowy 
dziedziniec z krużgankami, 
które opinają trzy skrzydła 
mieszkalne i ścianę 
kurtynową od południa. Na 
drugim piętrze 
zachodniego skrzydła 
widnieje wykusz, 
reprezentujący czyste 
formy florenckiego 
renesansu - dzieło 
Franciszka Florentczyka z 
lat 1504-1507. Ozdobna 
oprawa wykusza, 
dekoracja arabeskowo - 
kandelabrowa i trzy 
polichromowane herby, są 

najstarszym przykładem włoskiej ornamentyki renesansowej 
w polskiej architekturze. Skrzydło wschodnie i południowe 
obiega pod dachem malowany fryz z popiersiami cesarzy i 
cesarzowych, dzieło Dionizego Stuby z lat 1535-1536. Fryz ten 
zdobił pierwotnie wszystkie ściany pałacu od strony 
dziedzińca.  
Obecnie pałacowe wnętrza zajmuje pięć ekspozycji 
prezentujących zbiory muzealne Zamku Królewskiego na 
Wawelu: "Komnaty królewskie", "Apartamenty prywatne", 
"Wschód w zbiorach wawelskich", "Skarbiec Koronny", 
"Zbrojownia", "Wawel zaginiony".  
Od roku 1905, kiedy to wojska austriackie opuściły Wawel, 
trwały prace zmierzające do odnowienia wnętrz zgodnie z ich 

zabytkowym charakterem. Usunięto ślady przeróbek 
budowli na koszary. Zrekonstruowano renesansowe 
stropy i freski; powstały stropy ramowe wzorowane na 
XVII-wiecznych w pałacu w Podhorcach. Uzupełniono 
obramienia okienne, zrekonstruowano portale. W 
miejsce nie zachowanych renesansowych pieców 
kaflowych wstawiono pięć z XVIII w., pochodzących z 
zamku w Wiśniowcu na Wołyniu. Najcenniejszym 
zespołem eksponatów są renesansowe arrasy, utkane 
około 1550 r. na zamówienie króla Zygmunta Augusta. 
Powstały w warsztatach brukselskich tkaczy, według 
kartonów znakomitego malarza Michiela Coxcie. 
Kolekcja, obejmująca obecnie 138 obiektów jest 
największym i najcenniejszym zespołem tkanin w 
Europie.  
    Do pałacu prowadzą dwie reprezentacyjne klatki 
schodowe: Poselska, we wschodnim skrzydle , 
wzorowana na włoskich, z końca XV w. (obecna 
kamieniarka schodów z 1927 r.) i Senatorska, też z 
wejściem od dziedzińca, w skrzydle północnym, 
zbudowana przez Jana Trevana po pożarze zamku w 
roku 1595. 
    W części parterowej wschodniego skrzydła pałacu 
zwracają uwagę gotycko-renesansowe portale z 3 
dekady wieku XVI, dzieło warsztatu mistrza Benedykta - 
wyraz symbiozy form północnych i włoskich. Tutaj 
mieszkali wielkorządcy krakowscy ( urzędnicy 
zawiadujący majątkiem królewskim i administrujący 
zamkiem) i ich zastępcy podrzęczowie.  
    W salach I pietra znajdowały się głównie prywatne 
pokoje królewskie, dla dworskiej świty i dla gości. 
Obecnie, podobnie jak inne pałacowe wnętrza, są one 
bogato wyposażone w dzieła sztuki, oddające klimat 
rezydencji królewskiej w XVI i XVII w. Część komnat 
uniknęła zniszczenia przez pożar w roku 1702 i w nich 
zachowały się gotycko-renesansowe portale z 2 ćwierci 
XVI w., renesansowe stropy i częściowo freski. W wieży 
Duńskiej Zygmunt III Waza prowadził doświadczenia 
alchemiczne. W latach 1927-1939, znajdowała się tu 
(obecnie odtworzona) sypialnia prezydenta 
Rzeczypospolitej, Ignacego Mościckiego. 
     Do najbardziej malowniczych pomieszczeń pałacu 
należą wnętrza w Kurzej Stopce. Dwa pokoiki nakrywają 
stropy ramowe z plafonami. Marmurowe portale i 
kominek pochodzą z około 1600 r., wyposażenie wnętrz z 
XVI i XVII w. We wschodnim skrzydle pałacu I piętra 
znajduje się jedno z najlepiej zachowanych 
renesansowych wnętrz zamku. Polichromowany strop i 
ścienny fryz (kraniec) naśladuje włoskie malowane fryzy 
ze słynnymi postaciami. Na ścianach wiszą 
zygmuntowskie arrasy z motywem Satyrów. 
    Sale II pietra miały charakter reprezentacyjny i służyły 
różnym uroczystościom dworskim. Mają w większości 
charakter renesansowy, z wyjątkiem północnego 
skrzydła, z piętnem wczesnego baroku. Zachowane tu 
portale i stropy pochodzą z okresu międzywojennego 
(1918-1939). Najsłynniejszym wnętrzem pałacu jest sala 
Poselska, zwana także Pod Głowami. Z dawnego stropu 
z rzeźbami wykonanymi przez snycerza Sebastiana 
Tauerbacha, wykonanego około 1540 r., zachowało się 
tylko 30 rzeźbionych głów ludzkich ( było ich 194). Był to 
jeden z najpiękniejszych renesansowych pułapów w 
Europie. Wśród wnętrz II piętra wyróżniają się : sala 
Turniejowa z fryzem ściennym Hansa D(rera (brata 
słynnego Albrechta) z 4 dekady XVI w., sala Pod 
Przeglądem Wojsk z fryzem przedstawiającym paradę 
wojsk, dzieło Antoniego z Wrocławia, sala Pod Ptakami, 
sala Pod Orłem, sala Senatorska, zwana Tanecznicą.             
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Дослідження та 
закони Мерфі для 

навчальних 
закладів. 
 
1. Правило 
Фордхема про 
наукові дослідження 
: 
  “ Чим більша Ваша 
наукова бібліотека, 
тим більше часу 
необхідно , щоб 
встановити факт 
відсутності в ній 
того матеріалу , 
який Вам 
необхідний. ” 

 
2. Закон Фелсона : 
 “Крадіжка ідей у однієї людини – плагіат ; крадіжка у 
багатьох – наукове дослідження .” 
3. Закон Уільямса і Холланда : 
“Якщо зібрана достатня кількість даних, то за допомогою 
статистичних методів можна довести все , що завгодно.” 
4.  Шостий закон Хервуда : 
“Якщо у Вас правильні дані, то невірне завдання .” 
5. Основне правило історії : 
“Історія не повторюється – просто історики повторюють 
один одного” 
6. Коментар Коулмена : 
“Ті, хто не в стані робити уроки з минулого , приречені 
повторно вивчати курс історії .” 
7. Закон Доліна про наукові дослідження : 
“В бібліотеці будуть в наявності всі старі примірники 
журналів – за вийнятком того , який необхідний для 
Вашого дослідження .” 
8. Екзаменаційний закон Прешера: 
“Якщо Ви незнаєте відповіді на якесь запитання , то хтось 
обов’язково його у Вас 
запитає .” 
9. Закон Мередита про 
виживання в навчальному 
закладі : 
“Ніколи не попадайте на очі 
своєму викладачеві , а ще 
краще – не давайте йому 
довідатись про Ваше 
існування.” 
10. Правило Мерфі для 
курсових робіт : 
“Книга , або періодичне 
видання , які грають ключову 
роль в завершенні Вашої 
курсової роботи, пропали з 
бібліотеки. Якщо вони там є, 
то сама важлива сторінка 
буде вирвана.” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
А також :  
Якщо ви допомогли другу в біді, він напевно 
пригадає про вас, коли знову опиниться в біді.   
Той, хто хропе, засипає першим.   
Якщо неправильно набрати номер, ніколи не 
буде гудків "зайнято".   
Телефон задзвонить, коли ви знаходитеся 
перед входом в квартиру і без успіху - але 
намагаєтеся її відкрити.   
Тривалість хвилини залежить від того, по яку 
сторону дверей у ванну кімнату ви знаходитеся.   
На брудному підлогу дитина нічого не 
розливатиме або не розсипатиме.   
Брудної  білизни завжди більше, ніж чистого.   
Чистота - це щось з розряду неможливого.  
60-ти денна гарантія означає, що товар 
розвалиться на 61-й день.   
Якщо взуття по нозі, то вона огидно виглядає.   
Якщо товар хороший, його перестають 
випускати.   
Ліки - це речовина, яка, будучи введено в щура, 
дає науковий результат або статтю.   
Рішення складної задачі доручайте ледачому 
співробітникові - він знайде більш легкий шлях.   
Ускладнювати - просто, спрощувати - складно.   
Висновок - те місце в тексті, де ви втомилися 
думати.   
Експерт - будь-яка людина не з нашого міста.   
Просуваючись по інстанціях від низу до верху, 
інформація спотворюється.   
Якщо ви зберігаєте голову на плечах, коли всі 
навколо втрачають свої, значить, ви просто не 
розумієте ситуацію.   
Точка зору залежить від займаного місця.   
Машинна програма виконує те, що ви їй 
наказали робити, а не те, що б ви хотіли, щоб 

вона робила.   
Робота в команді 
дуже важлива. 
Вона дозволяє 
звалити провину 
на іншого.   
Коли не знаєш, 
що саме ти 
робиш, роби це 
ретельно.   
Просту роботу 
відкладають, 
вважаючи, що 
завжди 
знайдеться час 
зробити її пізніше.   
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"Опоздуни" 
 
Завершився чемпіонат пояснювальних записок, 
організований по працевлаштуванню . У ній брали 
участь найоригінальніші виправдання на тему 
прогулів або запізнень. Конкурс носив швидше 

жартівливий характер, про що 
свідчить його назва - 
"Опоздуни". Проте проблема 
систематичних запізнень 
співробітників дуже гостро 
стоїть для багатьох 
вітчизняних корпорацій, 
відзначають .  
 
Переможців визначали в двох 
категоріях: що "запізнилися" і 

"сплітали". Керівники і кадровики вишукували 
перли підлеглих у себе в архіві.... Серед тих, що 
"сплітають" перше місце зайняла , менеджер по 
персоналу, з тріллером "Пояснювальна, що 
заблукав". Її підлеглий запізнився унаслідок 
сильного туману, який зустрів його, коли він 
вийшов вранці від малознайомої панночки. Не 
знайшовши дороги до метро, молода людина 
вирішила перечекати негоду в теплому приміщенні. 
"Щиро вважаю, що за проявлений героїзм і 
винахідливість в складних погодних умовах гідний 
відгулу для відновлення психологічної рівноваги 
після пережитого сильного стресу", - вважає той, що 
запізнився. 
 
Співробітники, що складають "найзворушливіші, 
безглуздіші або брехливіші пояснення", за 
наслідками голосування також заслужили призів. 
Найбільш оригінальною була названа 
виправдувальна записка : "Я приходжу на роботу 
все пізніше і пізніше - оскільки вранці бігаю на 
стадіоні з собакою, і при цьому ми зустрічаємо схід 
сонця, а сонце все пізніше і пізніше сходить. Так 
буде до 22 грудня. Після чого я зобов'язуюся 
приходити на роботу все раніше і раніше". Серед 
записок зустрічалися такі нетипові причини для 
затримок, як: "Порізав ніс, коли голився, не міг 
знайти пластир" або "Пофарбували під'їзд, і я при 
виході прилипнув до підлоги". У зарубіжних клерків 
оригінальні відмазки також зустрічаються: "не 
прийшов на роботу, тому що померла моя 
мавпочка", "не зміг знайти черевики", "кіт розбив 
мій будильник", "хтось підсипав наркотик мені в 
стакан" і "мій мозок 
заснув, а я не зміг його 
розбудити".  
Ну, а титулу "Опоздун 
року" заслужила  
менеджер Катерина, яка 
шляхом дивовижних 
математичних 
розрахунків вивела, що 
працює значно більше, 
чим її колеги: "Їжджу на 
машині - дорога 
непередбачувана, і 
ризикувати життям ради 
10 хвилин робочого часу 
вважаю верхи ідіотизму, - написала вона в 

пояснювальній. - Я працюю на 24 години в 
місяць більше, ніж належить, а спізнююся 
максимум на 2 години щомісячно, тим більше 
що я регулярно залишаюся наднормово".  
 

Коментуючи 
пояснювальні, такі, що 
отримали перемогу в 
конкурсі кадрові 
менеджери не можуть 
стримати усмішки. Всі 

запропоновані 
виправдання, 

можливо, і оригінальні, 
але вже точно не 
ефективні. Рідкісний 
керівник може в них 
повірити. "За 

систематичні 
запізнення в наший 

компанії штрафують і позбавляють премій, - 
розповів  замдиректора по юридичних питаннях 
- Врятувати від покарання рублем може тільки 
залізне алібі. Наприклад, автомобільна пробка, 
хвора дитина, зламаний водопровід або 
застряглий ліфт". 
 
Пояснювальні записки - це несерйозно, 
переконані, керівники великих корпорацій. 
Причини свого запізнення співробітники 
повинні підтверджувати документально. 
 
Керівники компаній турбуються про постійні 
запізнення своїх підлеглих не дарма. На думку 
психологів, регулярні затримки співробітників 
говорять про негативну корпоративну 
атмосферу. "Будь-яка дія, що систематично 
повторюється, є певним симптомом.  Зазвичай 
запізнення викликані незадоволеністю роботою, 
колегами. Страх перед гнівом боса провокує 
людину максимально затягувати збори, а його 
пізнє прибуття на роботу ще більше посилює 
ситуацію. Чим примушувати писати 
співробітника пояснювальні записки, які просто 
озлоблюють, набагато логічніше менеджерові 
по персоналу задуматися про реальні причини 
запізнення". 
 
Якщо глибинних причин у хронічного 
“опоздуна” немає, а на роботу він приходить не 
вчасно виключно із-за безладності, кадрові 
менеджери рекомендують приставити до 
талановитого прогульника наглядача. "В 
багатьох компаніях групують людей по двоє. 
Один - голова проекту, інший - його руки. 
Перший, як правило, людина творча, 
забудькувата і така, що постійно спізнюється. 
Другий - сама старанність і пунктуальність. 
Якщо вони діятимуть в зв'язці, то робоча 
конячка, постійно стежачи і контролюючи 
творчу особу, зможе примусити її бути 
старанною і навіть пунктуальною".  
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Згідно східному гороскопу що наступає 
2007 рік - рік Свині. По легенді, Свиня була 
останньою, хто прийшов на свято 
Нового року. Завершує і 12-річний цикл 
східного гороскопу рік Червоної Вогненної 
Свині. Як зустрічати новий рік свині. 
  
(1911 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 )  

 
Ознака: добра 
старизна.  
 
Рицарський 
характер (це верх 
для Свині). 
Галантна, 
послужлива, 
педантична до 
крайності. Ви 
можете довіритися 
їй, вона не продасть 
вас і ніколи не 
прагнутиме 
обдурити кого-

небудь. Вона наївна, довірлива, беззахисна. Коротше, 
можна сказати, що Свиня - "капелюх". Проте не вірте її 
видимій слабкості, вона тільки миролюбна.  
 
У Свині мало друзів, але вона їх зберігає на все життя і 
ради них здатна на великі жертви. Дуже уважна, особливо 
до тим, хто подобається. Жінки цього знаку люблять 
робити подарунки і організовувати маленькі свята. Це 
хороша господиня. У Свині живий характер, але вона 
ніколи не стане заперечувати вам або дискутувати, якщо 
вона вас любить. Коротше, вона не розташована до 
кляузництва і буде готова на всі поступки, щоб уникнути 
спірних процесів, хоч і буде упевнена в своїй правоті. 
Будучи імпульсною і чесною, вона завжди програє на 
користь того, хто менш педантичний.  
 
Свиня може присвятити себе будь-якій професії, вона 
завжди проявить себе добросовісним і працелюбним 
працівником. Завдяки своїй чутливості, може добитися 
успіхів в деяких видах мистецтва.  
 
З матеріальної точки зору, вона завжди знайде те, що їй 
необхідно для прожиткового мінімуму. У неї будуть 
робота і гроші, і для цього не потрібно витрачати великих 
зусиль. Протягом всього свого життя отримуватиме 
допомогу, яка допоможе їй досягти високих фінансових 
сфер. Народна мудрість свідчить, що "їй завжди 
доставлять їжу із задньою думкою, щоб вона стала 
жирною і її можна було б з'їсти в новорічні свята". Тому їй 
необхідно бути обережною і не довіряти нікому. Зазвичай 
нею зловживають.  
 
То ж відбудеться і в області відчуттів. Вона часто буде 
улюблена, але не рідше і обдурена, розчарована. Жінка-
Свиня буде хорошою матір'ю. Їй треба пов'язати своє  
життя з Котом. Це буде для неї найвірніший спосіб 
уникнути суперечок. Хай уникає Змієві, оскільки швидко 
потрапляє від неї в залежність.  
 
Вона легко дозволить себе обдурити, прийматиме свої 
невдачі безтурботно, а недоліки інших - терпимо.  
 

 
 
 
 
 
 
Свиня - веселий товариш в суспільстві, часто трохи  
розбещена. Рідко говорить, але якщо на це 
вирішується, то висловлює все разом, і ніщо не може 
її зупинити.  
Свиня повинна уникати Змію, яка обів'ється навколо 
неї так, що вона не зможе поворушитися. Коза 
зловживатиме її добротою.  
 Цих людей відрізняє хоробрість, здібність до 
самопожертвування. все, за що беруться, робиться з 
порожнистою віддачею сил. Визнають тільки прямий 
шлях, не знаючи відступів. Дуже сміливі, чесні і 
мужні. З іншими людьми сходяться насилу, але своїм 
нечисленним друзям вірні до кінця життя, не 
залишають їх в біді. Небагатослівні, але дуже 
допитливі, багато читають, добре інформовані. 
Бувають запальні, але не люблять сварок і 
сперечань. Добрі і уважні до коханих і знайомих, хоча 
їх сімейні справи не завжди йдуть гладко. Прагнуть 

лікв
ідов
ува
ти 
всі 
кон
флі
кти і 
не 

доп
уск
ати 
тих, 
що 
три
вал
их 

пос
вар
или
ся. 

Які б складні проблеми перед ними не вставали - 
вони ніколи не опускають рук, хоч і діють під 
впливом сьогохвилинного пориву.  
 
Щадний, перспективний рік для всіх знаків. Слабшає 
петля негативу і потреби. Повертаються борги, 
поступає прибуток, легше дихається. Стає простіше 
утілювати найзухваліші мрії. Частіше, ніж минулого 
року, траплятимуться періоди задоволеності життям. 
Розквіт науки і мистецтв. Зміцнення сім'ї і держави.  
 
 
МИША: Стабільність, що народжує упевненість в 
завтрашньому дні. Відсутність великих проблем і 
успіх.  
БИК: Сприятливий для нього рік. Він багато чого 
доб'ється через терпіння і працю.  
ТИГР: Якщо відкине емоції і діятиме головою, 
зловить те, за чим полював важ минулий рік.  
КРОЛИК: Статичний розклад, все йде як планувалося.  
ДРАКОН: Цей рік буде краще попереднього по всіх 
параметрах.  
ЗМІЯ: Бували часи і трохи краще, ніяких особливих 
радощів.  
КІНЬ: Значне поліпшення рівня життя, але проблем 
вистачає.  
КОЗА: Багато приводів для радості, щастя, любов, 
гроші, успіх.  

 

Прогнози на Рік Свині 2007 
Рік цей - в рожевих тонах.  
Всі від захоплення хрюкатимуть.  
У приємних казкових хвилях  
Всі біди зможуть заколисати. 

17



МАВПА: Зітхне вільніше. Більше місця для маневрів. 
Більше грошей і затишку.  
ПІВЕНЬ: Вдало ризикуватиме. Збагатиться і завоює 
авторитет. Яскраві захоплення, незабутні поїздки.  
СОБАКА: Цукрових кісточок стане менше, але вона знайде 
нові зв'язки і прихильності.  
СВИНЯ: Прийшов її час, всі зміни - до кращого. Гроші, 
слава, щастя.  

Відрізняються 
скромністю, 
великодушністю, 
благородством, 
щедрістю душі. 
Вони вимогливі, в 
першу чергу, до 
себе, - акуратні, 
охайні, 
відповідальні.  
Ніколи не 
прокладатимуть 
собі шлях ліктями, 
війна і конфлікт - не 
їх вибір.  
Вони дуже хороші 

батьки, що приділяють багато уваги різносторонньому 
вихованню потомства; пристрасні і умілі коханці, що 
володіють природженим тактом і витонченістю у всьому.  
Люди цього знаку наполегливі в досягненні поставлених 
цілей, але "рити землю" вони будуть не стільки для себе, 
скільки для тих, кого щиро полюблять. насолоджуватися 
результатами своїх власних успіхів. 
 
Металева Свиня - 1911, 1971 
Це Свиня, що мешкає на фермі. Ви віддаєте 
перевагу миру і спокою, і ви можете знайти 
партнера, з яким процвітатимете. Ваше 
життя прекрасне і щасливе. Проте будьте 
обережні, щоб вас не стали експлуатувати.  
 
Земляна Свиня - 1959, 2019 
Це Свиня, яка проводить свій час в храмі. Ви 
розумні і заповзятливі і відрізняєтеся 
більшою духовністю, чим остальниє. Ваше 
життя тече неквапливо, і ви завжди готові 
допомогти людям слабкіше за вас.  
 
Водяна Свиня - 1923, 1983 
Це гірська Свиня. Ви активні і уперті, але в 
той же час мудрі і розумні. Якщо ви навчитеся 
бути трохи честолюбнішим, вас може чекати 
успіх і багатство.  Для них - щастя близьких 
людей і їх гарний настрій важливіше власного 
благополуччя.  
 
Вогняна Свиня - 1847, 2007 
Це Свиня, що спустилася з горбів. Свиня 
мудра і розумна. Ви вважаєте за краще 
стояти на власних ногах і трохи уперті. 
Якщо ви зможете більше приймати людей, що 
до уваги оточують вас, у вас є шанс досягти 
вершин.  
 
Дерев'яна Свиня - 1947, 2007 
Це Свиня, яка любить діяти. Ви добрі і 
приємні в спілкуванні, але буває, що ви 
проявляєте зайву поспішність в словах і 
справах, так що для вас важливо злегка 

зменшити темп і не дуже поспішати. Ви 
проживете хороше життя і зможете  
 

 

 
 
 
 

У чому зустрічати Рік Свині? 
Хто там хрюкає в ночі? - Рік 
Свині до нас в двері стукає! 
Зустрічаємо Рік Свині. 

Основні кольори 
наступаючого року Свині 

2007:  червоний і оранжевий. 
 

Святковий наряд повинен 
бути в світлих, рожевих або 

червоних тонах. 
Колірна палітра новорічних 
нарядів для зустрічі 2007 року 

- тепла, весняно-осіння: від 
рожевого, червоного, 
бордового, жовтого, 

морквяного - до цегляний-
охристого і коричнево-

землистого. Білі плаття і 
блузи, оброблені червоним, - 

теж дуже актуальні. 
Для пані - бісер і перли у будь-
якому вигляді - річковий, 

штучний, 
У новорічну ніч інтер'єр 

будинку повинні прикрашати 
хрюші у будь-якому вигляді - 
гумові, плюшеві, глиняні, 

намальовані, живі. 
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JJiinnggllee  BBeellllss    
Dashing through the snow, in a one-horse open sleigh, 

Over the fields we go, laughing all the way. 
Bells on bob-tails ring, making spirits bright, 

What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. 
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! 

O what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. 
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! 

O what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. 
A day or two ago, I thought I'd take a ride 

And soon Miss Fanny Bright, was seated by my side; 
The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot;  

He got into a drifted bank and we got upsot 
A day or two ago, the story I must tell 

I went out on the snow, and on my back I fell; 
A gent was riding by, in a one-horse open sleigh 

He laughed as there I sprawling lie but quickly drove away 
Now the ground is white, go it while you're young 

Take the girls tonight, and sing this sleighing song;  
Just get a bob-tailed bay, two-forty as his speed 

Hitch him to an open sleigh and crack! you'll take the lead.

Колядки з'явилися ще у язичницькі часи і пов'язані з 
днем зимового сонцестояння, яке називали святом 
Коляди, або Коротуна. Його святкували 25 грудня (за 
старим стилем). Вважалося, що в цей день Сонце 
з'їдає змій Коротун. Всесильна богиня Коляда в 
Дніпровських водах народжувала нове сонце – 
маленького Божича. Язичники намагалися захистити 
новонародженого. Вони проганяли Коротуна, який 
намагався з'їсти нове Сонце, а потім ходили від хати 
до хати, щоб сповістити людей про народження 
нового Сонця, і зображення цього сонця носили з 
собою. Ця традиція збереглася й до сьогодні. А 
тільки на небі сходила зоря, колядники заходили в 
двір, будили господаря і співали його родині 
величальних пісень про сонце, місяць, зорі. Ці пісні й 
стали називати колядами або колядками. Згодом, із 
появою християнської релігії обряд колядування був 
приурочений до Різдва Христового. Виникли нові 
релігійні колядки з біблійними образами, які також 
набули великої популярності в народі. За обробку та 
відновлення колядок бралися видатні композитори: 
Микола Лисенко, Станіслав Людкевич та ін. Колядки, 
за традицією вшановували всіх членів родини: 
господаря, господиню, хлопця, дівчину. Колядування 
поєднувалось із відповідними іграми, танцями, 
музикою. Колядували групами: "отаман", "звіздар", 
"міхоноша" та "ряжені". 

Через тиждень після Коляди 31 грудня, або 13 січня 
(за новим стилем), відзначали щедрий вечір (День 
преподобної Меланії). Цей день ще називали 
Меланки. За традицією, святкування 
супроводжувалося обходом хат із побажанням 
людям щастя,ластівочка"), то можна побачити 
ластівок, жито, посіви. Це свідчить, що Новий Рік 
зустрічається з весною. 

                
 

          BÓG SIĘ RODZI 

Bóg się rodzi, moc truchleje,  
Pan niebiosów obnażony!  
Ogień krzepnie, blask 
ciemnieje,  
Ma granice Nieskończony!  
Wzgardzony, okryty chwałą,  
Śmiertelny, Król nad wiekami!  
A Słowo Ciałem się stało  
I mieszkało między nami. 

Cóż masz niebo nad ziemiany 
Bóg porzucił szczęście swoje  
Wszedł między lud ukochany  
Dzieląc z nim trudy i znoje  
Niemało cierpiał niemało,  
Żeśmy byli winni sami  
A słowo ... 

W nędznej szopie urodzony,  
Żłób Mu za kolebkę dano,  
Cóż jest, czym był otoczony ?  
Bydło, pasterze i siano.  
Ubodzy, was to spotkało  
Witać Go przed bogaczami  
A Słowo... 

Potem i króle widziani  
Cisną się między prostotą,  
Niosąc dary Panu w dani:  
Mirę, kadzidło i złoto.  
Bóstwo to razem zmieszało  
Z wieśniaczymi ofiarami.  
A Słowo... 

Podnieś rękę, Boże Dziecię,  
Błogosław ojczyznę miłą,  
W dobrych radach, w dobrym 
bycie  
Wspieraj jej siłę swą siłą,  
Dom nasz i majętność całą  
I wszystkie wioski z miastami!  
A Słowo... 

ДОБРИЙ ВЕЧІР, ПАНЕ 
ГОСПОДАРЮ  

(колядка)  

Добрий вечір тобі, пане 
господарю, радуйся,  

Ой, радуйся, земле, Син 
Божий народився.  

Застеляйте столи, та все 
килимами, радуйся,  

Ой, радуйся, земле, Син 
Божий народився.  

Та кладіть калачі з ярої 
пшениці, радуйся,  

Ой, радуйся, земле, Син 
Божий народився.  

Бо прийдуть до тебе три 
празники в гості, радуйся,  
Ой, радуйся, земле, Син 

Божий народився.  

А перший же празник: 
Рождество Христове, 

радуйся,  
Ой, радуйся, земле, Син 

Божий народився.  

А другий же празник: Василя 
Святого, радуйся,  

Ой, радуйся, земле, Син 
Божий народився.  

А третій же празник: Святя 
Водохреща, радуйся,  

Ой, радуйся, земле, Син 
Божий народився.  
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1. Віктор Люстіг (1890-1947) - людина, яка 
продала Ейфелеву башту. 

Люстіг вважається одним з найталановитіших 
шахраїв з усіх, що коли-небудь жили на світі. Він  
нескінченно винаходив афери, мав 45 
псевдонімів і вільно володів п'ятьма мовами. 
Тільки у США Люстіга заарештовували 50 разів, 
проте, не маючи доказів, всякий раз відпускали 
на свободу. До початку Першої світової війни 
Люстіг спеціалізувався на організації 
шахрайських лотерей в трансатлантичних 
круїзах. У 1920-х роках переїхав в США, і всього 

за пару років обдурив на десятки тисяч доларів банки і 
приватних осіб. 
Найграндіознішою аферою Люстіга була продаж Ейфелевої 
башти. У травні 1925 року Люстіг у пошуках пригод прибув до 
Парижа. У одній з французьких газет Люстіг прочитав, що 
знаменита башта занепала і потребує ремонту.Люстіг вирішив 
скористатися цим. Шахрай склав підроблену грамоту, в якій 
назвав себе заступником голови Міністерства пошти і 
телеграфу, після чого розіслав офіційні листи шести ділерам 
вторчормета. 
Люстіг запросив бізнесменів в дорогий готель, де він 
зупинився, і розповів, що оскільки витрати на башту 
невиправдано величезні, уряд вирішив знести її і продати на 
металобрухт на закритому аукціоні. Нібито щоб не викликати 
обурення громадськості, що встигла полюбити башту, Люстіг 
умовив ділків тримати все в секреті. Через деякий час він 
продав право на утилізацію башти Андре Пуассону і втік до 
Відня з валізою готівки.Пуассон, не бажаючи виглядати 
дурнем, приховав факт обману. Завдяки цьому через деякий 
час Люстіг повернувся до Парижа і ще раз продав башту по тій 
же схемі. Проте цього разу йому не пощастило, оскільки 
обдурений бізнесмен заявив в поліцію. Люстіг був вимушений 
терміново тікати в США. 
У грудні 1935 року Люстіг був арештований і переданий до 
суду. Він отримав 15 років ув'язнення за підробку доларів, а 
також ще 5 років за втечу з іншої тюрми за місяць до 
виголошення вироку. Він помер від пневмонії в 1947 році в 
знаменитій в'язниці Алькатрас біля Сан-Франциско. 
 
2. Френк Абегнейл - "піймай мене, якщо 
зможеш" 

Франк Уільям Абегнейл-молодший (народився 27 
квітня 1948 року) в 17 років зміг стати одним з 
найуспішніших грабіжників банків в історії США. 
Ця історія відбулася в 1960-х роках. По 
підроблених банківських чеках Абегнейл викрав з 
банків близько п'яти мільйонів доларів. Він також 
здійснив незліченну кількість авіаперельотів по 
всьому світу по підроблених документах. 

Пізніше Френк успішно грав роль педіатра протягом 11 місяців 
в лікарні в Джорджії, після чого, підробивши диплом 
Гарвардського університету, отримав роботу в офісі 
генерального прокурора штату Луїзіана. 
Протягом більше 5 років Абегнейл змінив близько 8 професій, 
він також продовжував успішно підроблювати чеки і 
отримувати гроші - від дій шахрая постраждали банки в 26 
країнах світу. Гроші він витрачала на вечері в дорогих 
ресторанах, придбання одягу престижних марок і побачення з 
дівчатами. Історія Френка Абегнейла була покладена в основу 
фільму "Піймай мене, якщо зможеш", де дотепного шахрая 
зіграв Леонардо Ді Капріо. 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Крістофер Роканкурт - 
фальшивий Рокфеллер 
У 2001 році канадська поліція 
заарештувала шахрая французького 
походження, який провернув ряд 
грандіозних афер. Крістофер 
Роканкурт, який народився в 1967 

році, стверджував, що він особистий друг Білла Клінтона і 
член сім'ї Рокфеллерів. 
Роканкурт був арештований разом зі своєю дружиною - 
колишньою моделлю Playboy Марією Піа Райес. Жінці 
інкримінували шахрайство і явний обман в корисливих 
цілях бізнесмена Ванкувера на престижному лижному 
курорті, розташованому у Вістлере, - улюбленому місці 
відпочинку багатих туристів з Європи і США. 
За відомостями поліції, Роканкурт втік до Канади після 
того, як був арештований в Східному Хемптоні (штат 
Нью-Йорк) в серпні 2000 року. Тоді його звинувачували в 
тому, що він уміло ввів в оману десятки заможних 
американців і виманив у них майже 1 млн. доларів. 
Злочинець відкрито рекламував себе в ЗМІ під ім'ям 
Крістофера Рокфеллера. Насправді його мати була 
повією, а батько алкоголіком - вже у віці 5 років батьки 
здали Крістофера в притулок. 
Коли шахрайство в США було розкрите, шахраєві 
довелося терміново бігти до Канади. Службовці готелю у 
Вістлері розповіли поліції, що Роканкурт всім 
представлявся знаменитим автогонщиком міжнародного 
класу, який, щоб уникнути настирливої уваги фанатів, 
вимушений жити під вигаданим ім'ям. Одна з обдурених 
ним жертв заявила, що аферист також зображав з себе 
впливового фінансиста. Відомо, що іншим людям він 
представлявся як чемпіон по боксу, він також зображав 
кінопродюсера. Якийсь час самозванець дружив з Міккі 
Рурком. 
У березні 2002 року Роканкурт був виданий США. Він 
визнав себе винним по 3 з 11 пунктів звинувачення, 
включаючи крадіжку, контрабанду, хабарництво і 
лжесвідчення. Він зізнався, що обдурив спроможних 
громадян на 40 мільйонів доларів. 
 
4. Фердинанд Демара - "Великий 
самозванець" 
Фердинанд Уолдо Демара (1921-1982), відомий під 
прізвиськом "Великий самозванець", за своє життя з 

великим успіхом зіграв людей великої 
кількості професій і занять - від ченця 
і хірурга до начальника в'язниці. У 
1941 році він вирушив служити в 
армію США, де вперше почав життя 
під новою личиною, назвавшись ім'ям 
свого приятеля. Після цього Демара 
багато разів видавав себе за інших 
людей. Він не закінчив навіть 
середньої школи, але кожного разу 
підроблював документи про освіту, 

щоб зіграти чергову роль. 
За свою шахрайську кар'єру Демара встиг побути 
інженером-будівельником, заступником шерифа, 
начальником в'язниці, доктором психології, адвокатом, 
експертом Служби захисту прав дітей, бенедиктинським 
ченцем, редактором, фахівцем з раку, хірургом і 
викладачем. Дивно, але ні в одному випадку він не шукав 
великої матеріальної вигоди, здавалося, Демару цікавив 
тільки соціальний статус. Він помер в 1982 році. Про 
життя Фердинанда Демари написана книга і знятий 
фільм. 
 
5. Девід Хемптон (1964-2003) - шахрай 
афроамериканского походження.  
Видавав себе за сина чорношкірого актора і режисера 20 



Сидні Пуатьє. Спочатку Хемптон представлявся Девідом 
Пуатьє, щоб безкоштовно обідати в ресторанах. Пізніше, 
зрозумівши, що йому вірять і він може впливати на людей, 
Хемптон переконав дати йому гроші або притулок багатьох 
знаменитостей, включаючи Мелані Грифіт і Кельвіна Кляйна. 
Одним людям Хемптон говорив, що є товаришем їх дітей, 
іншим брехав, що запізнився на літак в Лос-Анджелесі і що 
його багаж відлетів без нього, третіх одурював, що його 
пограбували. 
У 1983 році Хемптон був арештований і звинувачений в 
шахрайстві. Суд засудив його до виплати компенсації жертвам 
у розмірі 4490 доларів. Девід Хемптон помер від Сніду в 2003 
році. 
 
6. Milli Vanilli - дует, який не вмів співати 
 

У 90-х роках вибухнув скандал, 
пов'язаний з популярним німецьким 
дуетом Milli Vanilli, - з'ясувалося, що 
на студійних записах звучать голоси 
не учасників дуету, а інших людей. В 
результаті дует вимушений був 
повернути отриману в 1990 році 
нагороду Grammy. 
Дует Milli Vanilli був створений в 

1980-х роках. Популярність Роба Пілатуса і Фабріса Морвана 
стала стрімко рости, і вже в 1990 році вони завоювали 
престижну нагороду Grammy. 
Скандал з викриттям привів до трагедії - в 1998 році один з 
учасників дуету Роб Пілатус помер від передозування 
наркотиків і алкоголю у віці 32 років. Морван безуспішно 
намагався продовжити музичну кар'єру. Всього Milli Vanilli в 
період своєї популярності продали 8 млн. синглів і 14 млн. 
пластинок. 
 
7. Кессі Чедвік - незаконнонароджена дочка 
Ендрю Карнегі 

Кессі Чедвік (1857-1907), вроджена 
Елізабет Біглі, у віці 22 років вперше була 
арештована в штаті Онтаріо за підробку 
банківського чеку, проте її звільнили, 
оскільки вона симулювала психічне 
захворювання. 
У 1882 Елізабет вийшла заміж за Уоллеса 
Спрінгстіна, проте чоловік залишив її вже 
через 11 днів, коли дізнався про її минуле. 
Потім в Клівленді жінка вийшла заміж за 
доктора Чедвіка. 
У 1897 році Кессі організувала свою 
найуспішнішу аферу. Вона назвала себе 

незаконнонародженою дочкою сталепромисловця родом з 
Шотландії Ендрю Карнегі. Завдяки фальшивому векселю на 
суму 2 мільйони доларів, нібито виданому їй батьком, Кессі 
отримала позики в різних банках на загальну суму від 10 млн. 
до 20 млн. доларів. 
Врешті-решт поліція поцікавилася у самого Карнегі, чи 
знайома йому шахрайка, а після його негативної відповіді 
заарештувала місіс Чедвік. Кессі Чедвік з'явилася перед судом 
6 березня 1905 року. Вона була визнана винною в 9 крупних 
шахрайствах. Засуджена до десяти років, місіс Чедвік померла 
у в'язниці через два роки. 
 
8. Мері Бейкер - принцеса Карабу 

У 1817 році в Глостерширі з'явилася молода 
жінка в екзотичному одязі з тюрбаном на 
голові, яка говорила на невідомій мові. 
Місцеві жителі зверталися до багатьох 
іноземців з проханням ідентифікувати мову, 
доки португальський моряк не "переклав" її 
історію. Нібито жінка була принцесою Карабу 
з острова в Індійському океані. 
Як розповіла незнайомка, вона була 
захоплена піратами, корабель потерпів 

аварію, але їй вдалося врятуватися.Протягом наступних 
десяти тижнів незнайомка знаходилася в центрі уваги 
громадськості. Вона вбиралася в екзотичний одяг, лазила 
по деревах, наспівувала дивні слова і навіть плавала 
голою. 
Проте незабаром якась місіс Ніл пізнала "принцесу 
Карабу". Самозванка з острова виявилася дочкою шевця 
на ім'я Мері Бейкер. Як виявилось, працюючи служницею 
в будинку місіс Ніл, Мері Бейкер розважала дітей 
винайденою нею мовою. Мері вимушена була зізнатися в 
обмані. В кінці життя вона займалася продажем п'явок 
при лікарні в Англії. 
 
9. Вільгельм Фойгт - капітан Кепеніка 

Вільгельм Фойгт (1849-1922) - 
німецький швець, що прикинувся 
пруським капітаном. 16 жовтня 
1906 року в південно-східному 
передмісті Берліна Кепеніке 
безробітний Вільгельм Фойгт 
узяв напрокат в місті Потсдам 
форму прусського капітана і 
організував захоплення ратуші. 
Фойгт наказав випадково 
зупиненим на вулиці незнайомим 
чотирьом гренадерам і 
сержантові заарештувати 
бургомістра Кепеніка і скарбника, 
після чого без жодного опору 
поодинці захопив місцеву 
ратушу, а потім конфіскував 
міську скарбницю - 4000 марок і 

70 пфенігів. Причому всі його накази і солдати, і сам 
бургомістр виконували беззаперечно. 
Забравши гроші і наказавши солдатам залишатися на 
своїх місцях протягом півгодини, Фойгт виїхав на вокзал. 
У потягу він переодягнувся в цивільний одяг і спробував 
сховатися. Врешті-решт Фойгт був арештований і 
засуджений до чотирьох років тюремного ув'язнення за 
свій набіг і крадіжку грошей. У 1908 році він був 
звільнений достроково за особистим розпорядженням 
кайзера Німеччини. 
 
10. Джордж Псалманазар - перший свідок 
культури аборигенів острова Формоза 
Джордж Псалманазар (1679-1763) стверджував, що був 

першим жителем острова 
Формоза. Він з'явився в Північній 
Європі близько 1700 року. Хоча 
Псалманазар був одягнений в 
європейський одяг і виглядав як 
європеєць, він стверджував, що 
приїхав з далекого острова 
Формоза, де його раніше 
захопили в полон аборигени. Як 
доказ він детально розповів про їх 
традиції і культуру.Окрилений 
успіхом, Псалманазар пізніше 

видав книгу "Історичний і географічний опис острова 
Формоза". По словах Псалманазара, чоловіки на острові 
ходять повністю голими, а улюбленою їжею остров'ян є 
змії.Формозанці нібито проповідують багатошлюбність, і 
чоловікові дається право з'їсти своїх дружин за 
невірність. Аборигени страчують вбивць, вішаючи їх вниз 
головою. Щорічно остров'яни приносять в жертву богам 
18 тис. хлопців. Їздять формозанці на конях і верблюдах. 
У книзі також був описаний алфавіт остров'ян. Книга 
користувалася великим успіхом, а сам Псалманазар 
почав читати лекції з історії острова. У 1706 році 
Псалманазару набридла гра, і він зізнався, що просто 
обдурив усіх. 
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ННааййддоорроожжччіі  ббррееннддии    
22000066  ррооккуу  

100 найдорожчих 
брендів 2006 року.  

У переліку, крім самих 
компаній, приводиться 
вартість їхнього імені за 
оцінками авторів списку : 

У першій трійці Топ-100 
розташувалися такі 
гіганти індустрії, як Coca-

Cola – 67 млрд. дол., Microsoft - 56 млрд. 927 млн. дол. і 
IBM - 56 млрд. 201 млн. дол.  

У десятку лідерів, крім названих, входять також 
компанії GE - 48 млрд. 907 млн. дол., Intel - 32 млрд. 319 
млн. дол., Nokia - 30 млрд. 131 млн. дол., Toyota - 27 млрд. 
941 млн. дол., Disney - 27 млрд. 848 млн. долл., McDonalds 
- 27 млрд. 501 млн. дол. і Mercedes - 21 млрд. 795 млн. дол. 

Цього року вперше в сотню найдорожчих брендів 
увійшла відома автомобілебудівна компанія Lexus - 3 
млрд. 70 млн. дол., і виробник елітного одягу компанія 
Burberry - 2 млрд. 783 млн. дол. 

Interbrand - провідний консультант в галузі 
торговельних марок. Компанія заснована в 1974 році і 
здійснює свою діяльність у 20 країнах світу. 

22%%  ннаассееллеенннняя  
ссввііттуу  ввооллооддіієє  

ппооллооввииннооюю  
ссввііттооввиихх        

рреессууррссіівв!!!!!!!!  
Двом відсоткам дорослих світу 

належить більше половини світових багатств, 
включаючи власність і фінансові рахунки. Такі 
результати дослідження, проведеного ООН. Розподіл 
багатств ще нерівномірніший, ніж розподіл доходу в 
світі. 

«Багатство дуже сконцентроване в Північній Америці, Європі й 
багатих країнах Тихоокеанської Азії. Жителі цих країн спільно 
володіють майже 90% всіх світових багатств», - сказано в 
дослідженні Всесвітнього інституту досліджень економічного 
розвитку. Це – перше дослідження на таку тему. Дотепер дані 
з цього питання були обмеженими. 

«Ми з'ясували, що найбагатші 2% дорослих володіють більше, 
ніж половиною світових багатств, тоді як нижня половина 
володіє всього одним відсотком», - повідомив директор 
інституту Ентоні Шоррокс. Він провів аналогію із ситуацією, 
коли з десяти людей в однієї є 99 доларів, а інші дев'ятеро 
ділять між собою один долар. 

«Якщо ви вважаєте, що дохід розподіляється 
нерівномірно, то багатство розподіляється ще 
нерівномірніше», - додав він. 

Згідно з дослідженням, у 2000 році для того, щоб 
потрапити у верхній 1% найбагатших людей світу, 
подружній парі потрібен був один мільйон доларів. 
Більше половини цих людей проживає у США і Японії. А 
щоб домогосподарство потрапило у верхню половину 
населення світу за розподілом багатства, кожна доросла 
людина в ньому має мати 2200 доларів на рахунку. 

 
Кращий подарунок для 
завзятого курця 
 
 
Головна проблема, з якою стикаються люди, що 
живуть 
або 
працюють 
разом з 
курцями, 
це те, що 
ті не 
бажають 
визнавати, 
що куріння 
наносить 
шкода їх 
здоров'ю. 
Кращий 
спосіб 
переконат
и залежних 
від 
нікотину в 
зворотному - подарувати їм Smokerlyzer. Це - 
спеціальний пристрій, що дозволяє за лічені 
секунди провести дихальний тест і визначити 
рівень чадного газу (CO) в крові. 

 
Все, що потрібно 
зробити для того, 
щоб дізнатися, чи 
великий шанс 
розвитку в організмі 
раки легенів, - 
натиснути 
спеціальну кнопку на 
корпусі, затримати 
дихання на 15 секунд, 
а потім дихнути в 
мундштук.  
 
Через декілька секунд 
зажевріє одна з семи 
лампочок, 
відповідних рівню 
отруйного газу в 

крові. Якщо зажевріла одна з червоних лампочок, 
потрібно терміново кидати палити. До речі, 
Smokerlyzer буде дуже корисний і під час цього 
важкого періоду, оскільки дасть можливість 
колишньому курцеві щодня дивитися, як кількість 
шкідливих відкладень в організмі 
зменшується.  
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Кожного дня ми відвідуємо 
інститут...заходячи у будь-яку 

аудиторію..ми можем побачити там безліч 
студентів,і ні один не схожий на іншого – 

ВОНИ ВСІ РІЗНІ...Кожен 
займається,тим чим він вважає за 

потрібне...Ми  представляєм декілька 
фото, які є досить кумедними ... 

на яких ви  можете побачити навіть себе... 
 
 

 
 
хтось на парі  вирішує свої справи по бізнесу... 
 
 
 
 

 
 
хтось пише коханому повідомлення.... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
хтось наче б то “старається вчитися” на кінець 
семестру 
 
 

 
 
а це ще один доказ того, що клас студентів – це 
найбідніші люди в Україні....!!!! 
 

 
 
А наша “Звєзда” – не любить коли його 
фотографують... але завжди попадає у наш об’єктив.. 
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Деякі студенти просто мріють стати ВИКЛАДАЧЕМ!!! 
Поки є можливість...то тренують себе на його місці... 
 
 

 
 

Порада одного лікаря – найкращий сон – НА ПАРАХ!!! 
Спіть мої дорогі!!!Ось і віршик в тему (правда на 

рос.мові): 
 

Спят усталые студенты 
Книжки спят, 

Злые преподы с зачетом ждут ребят, 
Вредный лектор спать ложится, 
Чтобы ночью нам присниться, 

Глазки закрывай, 
Забивай… 

 

 
 
Дехто навіть вдає вигляд , що слухає...але не факт,що 

вони дійсно це роблять?!...а може думають про майбутні 
вихідні...чи, що би то смачненьке скуштувати?! 

 

 
 
 

Справжній шок у нашого Дімусі... 
НАЧЕ У НЬОГО ЦУКЕРОЧКУ ЗАБИРАЮТЬ!!!!!! 

 
 

        
 
       Заповіді студента 
 
1.Людина народжується в муках і живе для 

відпочинку.  
 

2.Люби своє ліжко, як самого себе.  
 

3.Відпочивай вдень, щоб спалося вночі.  
 

4.Якщо бачиш, що хтось відпочиває - 
допоможи йому.  

 
5.Праця втомлює.  

 
6.Те, що повинен зробити сьогодні, зроби 

післязавтра - матимеш два вихідних.  
 

7.Якщо тобі важко справитися з чимось, 
дозволь це зробити іншим.  

 
8.Надлишок відпочинку ще нікого не привів 

до смерті.  
 

9.Коли тобою оволоділо бажання 
попрацювати, сядь і почекай, поки воно 

пройде.  
 

10.Праця ушляхетнює, а лінь ощасливлює. 
 

Ну от ВАМ - короткий 
шлях до ВІЧНОГО СТУДЕНТА.... 
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2007 рік - рік вогненного 
Кабана - наповнений 
активністю, яскравими і 
динамічними подіями. 
Кожен знак повною мірою 
зможе проявити свої кращі 
якості. Якщо ви готові до 
грандіозних змін, якщо ви 
цінуєте свободу і 
незалежність, якщо ви 

чесні і уникаєте конфронтацій, якщо вмієте 
приймати зважені рішення - це ваш рік. У рік 
вогненної енергії багато людей з прихованими 
талантами зможуть знайти себе. Для багатьох 
він може стати кордоном між минулим і 
майбутнім. Дозволите собі цього року бути 
веселою, щасливою, красивою. Прикрашайте свій 
побут, не відмовляйте собі в красі життя, 
розвивайтеся духовно і фізично. Вражайте своє 
оточення, любіть, фантазуйте і не намагайтеся 
вирішувати нерозв'язні питання.  
У наступаючому році просто необхідно все це собі 
дозволити.  
 

 ОВЕН 
Золоте серце Овна сяятиме як ніколи. Використовуйте 
накопичений досвід, минулі етичні і фізичні 
напрацювання, підведіть підсумки прожитого - і вас 
чекає повне оновлення життя. Цей рік може стати 
стартом в майбутнє, визначити на багато років вперед 
ваші горизонти у фінансовому розвитку. Багато хто 
зможе організувати власну справу або підвищити рівень 
вже наявного бізнесу, внісши до нього новий струмінь 
або реорганізувавши його. Не бійтеся зайнятися тим, що 
вам цікаве, і про що ви мріяли довгі роки. Також важливі 
події відбуватимуться в сімейних і романтичних 
відносинах. Відносини з коханими зазнають важливі 
зміни в кращу сторону. Розлучені з'єднаються, у 
самотніх є шанс зустріти свою долю, а щасливі сім'ї 
можуть чекати збільшення. 
Сприятливі місяці: лютий, квітень, липень, 
серпень, листопад, грудень. 
 

 ТЕЛЕЦЬ 
Ну до чого ж чарівні Тельці в рік Кабана! Вони так 
захопляться несподіваною любов'ю, романтичними 
зв'язками і цікавими знайомствами, що їх кар'єра і бізнес 
можуть зазнати деякі фінансові ускладнення. Також 
невеликі проблеми з фінансами можуть бути пов'язані з 
реорганізацією бізнесу, його розширенням. Нічого. 
Можна трохи потерпіти, адже ваші мрії і бажання стають 
реальністю. А якщо ви просто службовець, то зміна 
роботи дасть вам імпульс для відкриття власної справи. 
Деяким  Тельцям доведеться займатися 
впорядкуванням свого побуту, а багато хто задумає 
обміняти своє житло комфортніше, хтось виїде з країни. 
Не останню роль в тому, що всьому відбувається  
зіграють близькі родичі, і їх участь можна буде оцінити 
як позитивне. 
Сприятливі місяці: лютий, квітень, червень, 
липень, серпень, листопад. 
 

 
 
 

БЛИЗНЮКИ 
Відомі своїм особливим поглядом на життя, 
близнюки сформують свою систему цінностей, яка 
стане основою на багато років. Багато планів і 
проекти втіляться в життя, справи, що раніше 
гальмувалися, отримають вдалий розвиток. 
Підвищиться прибуток від стабільних підприємств. 
З партнерами здалеку відкриються нові 
перспективи, можливо початок нової справи в 
іншому місті або іншій країні. Негативом можуть 
стати відносини з конкурентами, які періодично 
нагадуватимуть, що успіх треба тримати в руці». 
Але від цього ваші перемоги матимуть велику 
цінність для вас. У особистому житті  
також можна чекати багато сюрпризів. Закохані 
зможуть остаточно з'ясувати свої відносини. 
Стабільне подружжя придбає новий будинок або 
квартиру. Деякі розлучаться з  обтяжливими 
відносинами і почнуть нове життя. Необхідно 
робити рішучі кроки, пора визначитися. 
Сприятливі місяці: 
лютий, березень, квітень, травень, 
червень, липень. 
 

РАК 
Сприятливий вітер змін торкнеться всіх важливих 
моментів в житті Раків. Ваші справи стрімко підуть в 
гору: вас чекають  нові вигідні пропозиції, великі 
грошові надходження як для підприємців, так і для 
службовців. Не виключені хороші пропозиції про 
нове місце роботи. Скористайтеся, адже час змін 
цьому сприяє. Особисті відносини цього року не 
особливо актуальні. Всі помисли Раки будуть 
направлені на професійну сферу. У закоханих із-за 
зайнятості не вийде часто зустрічатися, і може 
наступити деяке охолоджування у відносинах, 
можливий їх перегляд.  
Сприятливі місяці: січень, квітень, 
червень, серпень, грудень. 
 

ЛЕВ 
Випробування попередніх років закінчилися, і тепер 
зірки на вашому боці. Набирайте швидкість, летіть 
до нових зустрічей, нових вражень. Вперед! Ви 
повні оптимізму. Будьте наполегливі, рішучі. Ви 
володієте ситуацією. Ідеальний період для того, 
щоб розчистити дорогу до успіху. Укріплюйте титул. 
Вас чекають зустрічі, контакти, нові професійні 
зв'язки, реалізація планів, пов'язаних з бізнесом і 
хороший дохід. Проте вам слід контролювати 
фінанси. Великі витрати матимуть відношення до 
сімейного життя. Турботи, пов'язані з нерухомістю,  
віднімуть багато часу і засобів. Не виключено, що 
інтереси багатьох Левів будуть зосереджені на 
особистому житті. І хоча не все так безхмарно на 
цьому фронті, але романтики буде предостатньо. 
Можливе відновлення раніше перерваних відносин 
або повне примирення в «проблемних» сім'ях.  
Сприятливі місяці: січень, лютий, 
квітень, червень, серпень, вересень. 
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ДІВА 
Ось вже хто справді стоїть перед вибором. 
Наступаючий рік можна розділити на два періоди. У 
першій половині велике значення матимуть знайомства, 
друзі, могутні покровителі, які закладуть основу для 
втілення в життя ваших планів. Це принесе великий 
об'єм підготовчої роботи. Можливі придбання 
нерухомості, пов'язані з професійною діяльністю і 
організацією власного бізнесу. А в другій половині року 
наступить час «збирати  камені». І все залежатиме від 
того, як ви раніше попрацювали. І будьте обачні: серед 
ваших партнерів можуть з'явитися конкуренти, і тоді 
доведеться рішуче з ними розлучатися. На особисте 
життя залишається мало часу. Але люди, що істинно 
люблять, вас зрозуміють і оцінять, допоможуть словом і 
справою. На прикрі дрібниці не звертайте уваги.  
Сприятливі місяці: січень, лютий, квітень, 
травень, червень,серпень, вересень, грудень. 
 

ТЕРЕЗИ 
Рік буде насичений подіями, які змінять або зроблять 
вплив на багато що в майбутньому. Зберіть навколо 
себе однодумців і постарайтеся утвердити свої правила 
гри в світських і дружних кругах. Перед вами відкриється 
безліч шляхів до успіху в кар'єрі. Ви зможете підвищити 
свій фінансовий рівень. Але будь-яку подію варто 
оцінювати з погляду довготривалої перспективи. 
«Революційні» заходи, пов'язані з нерухомістю, можна 
прогнозувати тим, хто вирішив повністю змінити своє 
життя. Події на любовному фронті будуть пов'язані з 
партнерськими відносинами, романтичними зв'язками і 
цікавими, несподіваними знайомствами. Довіртеся долі, 
і вона вас не підведе. 
Сприятливі місяці: січень, квітень, травень, 
червень, серпень, вересень, жовтень. 
 

СКОРПІОН 
Майбутній рік буде багатий на зміни. Доведеться наново 
вчитися направляти кипучу енергію в потрібне русло, 
щоб не загубитися в майбутньому вихорі подій. Не 
виключено, що деколи треба буде зайняти вичікувальну 
позицію і бути готовим до компромісів. Але що б ви не 
робили, треба мати чітке уявлення, чого ви хочете, і 
завжди знайдеться сильна особа, яка підтримає вас. 
Вас чекають зміни в особистому житті. Причому тільки 
позитивні. Зміни можливо спричинять за собою покупку 
нового житла, нової машини і інші крупні придбання. 
Закохані почнуть сумісне життя і зів'ють своє гніздечко. 
Сприятливі місяці: 
лютий, березень, 
квітень, травень, 
червень, серпень, 
вересень, жовтень. 
 

СТРІЛЕЦЬ 
«Все, що не робиться, все до 
кращого» - це про вас. Всі неприємності залишилися в 
році, що йшов. Тепер повною мірою виявляться ваші 
незвичайні організаційні таланти. З'явиться бажання 
скрутити гори. Починайте будь-яку справу з 
беззастережною вірою в успіх. Ви будете просто 
незамінні в будь-якому колективі, а ваша справа буде 
поставлена на міцніший фундамент. Рік сприятливий 
для переїзду в новий будинок, придбання дачі або 

квартири. Відносно особистого життя цей рік 
унікальний. У самотніх є шанс зустріти свою долю, 
можливо, це будуть люди з минулого. Взагалі, ваш 
рік буде багатий на зустрічі і знайомства.  
Сприятливі місяці: січень, лютий, 
квітень, липень, серпень,жовтень, 
листопад, грудень. 
 

КОЗЕРОГ 
Рік декілька суперечливий. Знадобиться здоровий 
глузд, щоб направити події в потрібне русло. 
Постарайтеся обходити підводні камені і 
максимально використовувати щасливі шанси, 
надані долею. Обставини підштовхнуть вас в 
потрібному напрямі. Можна порадити бути 
напоготові із зарубіжними партнерами, тримати в 
порядку документи. У особистому плані у заміжніх 
Козерогів все без особливих змін. Постарайтеся 
приділяти більше уваги коханим, їм буде особливо 
необхідне ваше дбайливе відношення. Понизьте 
свої вимоги, де в чому доведеться піти на 
компроміс, а деколи просто перечекати. 
Сприятливі місяці: лютий, квітень, 
липень, жовтень, листопад. 
 

ВОДОЛІЙ 
Не лякайтеся несподіваних обставин - вони будуть 
тільки на руку. Вам стане зрозумілий сенс дій що 
оточують, яким раніше ви не знаходили пояснення. 
Перегляньте свої звички і привязаності, виходьте в 
світ.  
При щонайменшій нагоді користуйтеся можливістю 
себе показати і у всьому культивуйте жадання змін. 
У особистому житті ви переживете дуже цікавий і 
насичений період. Можливо, поновляться старі 
зв'язки, і доля подарує вам можливість виправити 
помилки минулого.  
Сприятливі місяці: лютий, квітень, 
липень, серпень, вересень, жовтень. 
 

РИБИ 
Позитивний і негативний впливи Космосу будуть 
розподілені порівну. З'явиться можливість 
запрацювати, хоча не виключено, що це буде 
пов'язано з обхідними шляхами, відомими лише 
вузькому коло осіб. На повістці року буде 
перебудова бізнесу, перегляд відносин з 
партнерами. Ухвалюючи правильні рішення, ви 
доб'єтеся незалежності і, як наслідок, виходу на 
новий ступінь. Не бійтеся змін, навпаки, прагнете до 
них. Особисте життя обіцяє приємні зміни. Не 
провокуйте сварки - вони ні до чого хорошому не 
приведуть. Девізом року повинні бути примирення і 
згода. Може прокинутися інтерес до свого 
родоводу, що сприятиме зближенню з родичами, 
що навіть живуть на значній відстані.  
Сприятливі місяці: лютий, березень, 
квітень, травень, липень, серпень, 
жовтень. 
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 Інформаційне бюро 
 

До нас 
поступила 
досить 
цікава 

пропозиція 
щодо 

стипендії 
для навчання в країнах 
Вишеградської четвірки. 

 

 
У 2007-му навчальному році 

Вишеградський Фонд пропонує 
українським студентам 64 стипендії (32 
стипендії для навчання в аспірантурі та 

32 стипендії для навчання в магістратурі) 
на навчання в країнах Вишеградської 

четвірки. 
 

Останній строк подання заявок – 31 січня 
2007 р. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Basic Information on Visegrad Master 
Scholarship Programme for Ukrainian 
Students (academic year 2007/2008) 
 
The Visegrad Master Scholarship 
Programme is a specific programme of the 
International Visegrad Fund created for the 
purpose of facilitating academic 
exchanges between the Visegrad 
countries (Czech Republic, Hungary, 
Poland, Slovakia) and Ukraine.  
 
The length of supported period of study / 
research project must be 5 or 10 months. 
The level of studies supported is master 
studies.  
 
Each of the Visegrad countries will host up 
to six students for academic year 
2007/2008. The amount of granted 
scholarships is 5.000 EUR for each 
student and 3.000 EUR for the hosting 
university. 
Only applicants who had successfully 
finished at least 4 semesters of studies at 
the ....     

                   ....sending university are 
eligible to apply for the scholarship. 
 
The main selection criteria are the 
previous academic record and 
originality of applicant’s study project. 
 
The applicants should apply using 
application form, which can be found 
on the IVF’s website 
www.visegradfund.org. The application 
must also include the following 
enclosures:  
 
1. Certificate, stating grade of the 
applicant, issued by sending university 
2. Letter of acceptance containing 
working plan of the study period 
accepted by the Hosting University 
 
 
 
*** Please note that deadline is January 
31, 2007. No documents sent by post 
after this date will be accepted. The 
application file (without enclosures) 
must be sent to the Fund also by email 
no later than January 31, 2007 *** 

The contact details are as follows:
International Visegrad Fund 

Kralovske udolie 8 
811 02  Bratislava 
Slovak Republic 

+421 2 59 20 38 04 
scholarships@visegradfund.org 

 
Co-ordinator in Ukraine 
Mrs. Anar Rusnáková 

+38 097 4525276 
arusnakova@visegradfund.org 
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ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
СОЦІАЛЬНИХ 

ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

 

запрошує учнів 11-x 
класів,  

 
які мають нахил до діяльності в сфері 

економіки, права чи соціології  
і мріють в майбутньому поповнити ряди 
української високоосвіченої інтелігенції, 

здобувши вищу освіту за обраною 

спеціальністю, на підготовчі 
курси. 

 

Учнів з нахилом до  діяльності у сфері 
економіки та бізнесу за напрямком 

„Економіка та право” 

  

Учнів з нахилом до  діяльності в 
соціальній сфері за напрямком 

„Соціологія” 

 

ЗАРАХУВАННЯ 
 

Прийом заяв на навчання триватиме до  

13 січня. 

 

Зарахування на підготовчі курси 
проводиться на основі співбесіди, 
мета якої виявити загальний рівень 
розвитку учнів, їх базові знання з 

обраних напрямків. 

 

ПОРЯДОК НАВЧАННЯ 

 

Навчальний план занять 
розраховано на 3 місяці 

Заняття проводяться два 
рази на тиждень по 4 години. 

Програми курсів містять 
узагальнене та поглиблене 
вивчення дисциплін. 

 
 
Напрям Економіка та 

право: 
- ділова українська мова; 
- правознавство; 
- основи економічних знань; 
- основи інформатики та 

комп’ютерної техніки; 
- іноземна мова. 
 

Напрям Соціологія: 
- ділова українська мова; 
- соціологія; 
- психологія; 
- основи інформатики та 

комп’ютерної техніки; 
- іноземна мова. 
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1) У трьох трактористів є брат Сергій, а у Сергія братів 
немає. Чи може таке бути? 
2) У кімнаті горіло 50 свічок, 20 з них  задули. Скільки 
залишиться? 

 
 
3) Якщо о 12 годині ночі йде дощ, то чи можна чекати, 
що через 72 години буде сонячна погода? 
4) Назвіть п'ять днів, не називаючи чисел (напр., 1, 2, 
3,..) і днів (наприклад, понеділок, вівторок, середа...). 
5) Коли чорній кішці краще всього пробратися в 
будинок? 
6) На столі лежали 
лінійка, олівець, 
циркуль і гумка. На 
листі паперу потрібно 
накреслити коло.  
7) З гнізда вилетіли 
три ластівки. Яка 
достовірність того, що 
через 15 секунд вони 
знаходитимуться в 
одній площині? 
8) На столі лежати дві 
монети, в сумі вони 
дають 3 гривні. Одна з 
них - не 1 грн. Які це 
монети? 
9) З якою швидкістю 
повинен бігти собака, 
щоб не чути дзвону сковорідки, прив'язаної до його 
хвоста? 
 
 
 

 
 
10) Один оборот навкруги Землі супутник робить за 
1 г. 40 хвилин, а інший - за 100 хвилин. Як це може 
бути? 
11) Дах одного будинку не симетричний: один скат її 
складає з горизонталлю кут 60 градусів, інший - кут 
70 градусів. Припустімо, що півень відкладає яйця 
на гребінь даху. В яку сторону впаде яйці - у бік 
пологішого або крутішого ската? 
 
                                 Загадки : 
 
 - Прикинь!!! Учені придумали такий прилад, за 
допомогою якого можна проходити крізь стіни... А 
назвали його взагалі оригінально... 
 - Близько 40 млн. чоловік займаються ЦИМ 
ночами.Що це таке? 
 - З гори повзучи, в гору бігом. 
 - Стоїть баба на підлозі, прочинивши свою діру. 

 - Встане, до неба дістане 
 - У зубах дошка, в очах нудьга. 
 - Що не можна з'їсти на сніданок? 
 - Хто під проливним дощем не намочить волосся? 
 - Не півень, а співає, не дід, а бабцю має, хто це? 
 - Одне колесо тисяча крил - що це? 
 - Що таке: тверде в м'яке вставляється, і кульки 
поряд бовтаються? 
 - Червоний, довгий, 21? 
 - Що таке синє золото? 
 - Що збуджується паличкою Коха? 
 - Що об'єднує горілий хліб, утопленика і вагітну 
жінку? 
 - А любить Би, Би любить Ц? Що робити А? 
 
 
 

 

 

29



 
 
 

Усіх  викладачів та студентів 
З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ 

ХРИСТОВИМ !!! 
 

В пору цю, коли падає сніг 
І морози чимдуж припікають, 

Знов на землю спішить Новий рік - 
З ним сердечно усіх вас вітаєм. 

 
Хайнаших  поздоровлень потік 

У серцях ваших лунко роздасться 
І хай вам наступаючий рік 

Принесе лише радість та щастя. 
 

Хай ялинки нарядної цвіт 
І вогнів новорічних гірлянди 

Шлють від нас  гарячий привіт, 
А в додачу - розквітлі троянди. 

 
І бажаєм ми  кожній сім’ї  

Процвітання та щедрої долі, 
Щоб любові й добра ручаї 
Не всихали у душах ніколи. 

 
Зичимо  сонця та світлих надій, 
Миру й втіхи на кожному кроці, 
Також здійснення планів і мрій  
У прийдешньому Новому році! 

 
 
 

 

Новорічне свято – це завжди 

новий, незвіданий крок у майбутнє, 

нові надії і сподівання. Тож 

прийміть найщиріші привітання з 

наступаючим Новим Роком та 

Різдвом Христовим. 

Хай збудуться ваші мрії, нехай 

Новий рік стане для вас і ваших 

рідних роком добрих перемін, 

духовного оновлення та 

процвітання! 

 
                                      
                                                     Редакція газети 
 
 
 

 

З днем народження: 
Пастуха Олега Анатолійовича 

(12.12.) 
Хоміцького Ігора Ярославовича 

(15.12) 
Фарину Ульяну Сергіївну(21.12) 

 

 
Бажаємо миру і світлої долі, 
Запалу, енергії, сили доволі. 

Творчого вогнику, віри й наснаги, 
Щедрості серця, людської поваги. 
На довгих стежках Вашої ниви 
Будьте завжди Ви здорові й 

щасливі! 
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