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Слово редактора 
 

Так уже склалося, що січень є одним із 
найнасиченіших місяців у році... Скільки хороших свят 

припадає на цей період: Новий рік, Різдво, Тетянин 

день (черговий день студента). 

Зимові свята нагадують про себе практично усюди 

– в кожній вітрині магазину, в мерехтінні вуличних 

гірлянд, в сяючих обличчях тернополян. Якась дивна 

ейфорія охоплює людей!  

І хоча цьогорічна зима виявилася якоюсь 

нетиповою для українців (маю на увазі відсутність 

снігу та досить високу температуру як на січень), 

хочеться вірити, що погодні катаклізми не вплинули 

на ваш святковий настрій, а двотижневі канікули 

дали можливості набратися позитивної енергії та 

відновити сили для подальшого навчання...  

Для нас – студентів справжнім зимовим “святом” 

стала сесія, яку ДУЖЕ “доцільно” поставили після 

двотижневого відпочинку. Тут уже кожен міг 
проявити свої знання, набуті протягом семестру, 

вміння вивчити увесь матеріал за дві доби до екзамену, 

а також продемонструвати неабиякі навички 

списування... 

Звичайно, особливо важливою та пізнавальною ця 

сесія була для першокурсників. Тепер вас, наші дорогі 

першачки, сміливо можна назвати студентами!!!  

 

Інна Думанська 

 

Уцьому номері: 

���� Ви дізнаєтеся більше про Українсько-Канадські 

зв’язки, в рамках їх спільного проекту «Регіональне 
навчання та розвиток консультаційних можливостей в 
Україні». 

���� Якщо хочете заробити свій перший мільйон, то 

обов’язково загляньте на 5 сторінку, там знайдете багато 
корисного.  

���� Цікава підбірка статей з життя Європи 

���� Новенька рубрика «Цікаві факти» пропонує 

шість статей на різні смаки та уподобання 

���� Нам пишуть. На цей раз привітання від наших 

студентів з Данії та казкової Австрії. 

Новини факультету 
 

IT Семінар 
 

Ось уже вчетверте у стінах 
нашого університету 
відбувся семінар у рамках 
спільного Українсько-
Канадського проекту 
"Регіональне навчання та 
розвиток консультаційних 
можливостей в Україні".  
Проект передбачає 
створення регіональних 

консалтингових центрів для підприємців малого та 
середнього бізнесу на базі кожного з шести університетів 
партнерів. 

Для цього на попередніх зустрічах було досліджено 
потреби підприємців регіону з метою визначення щоб 
взнати їхніх потреб та вимог щодо консультування. По-
тім у Тернополі проводився національний круглий стіл, 
на якому учасники проекту мали змогу ближче познайо-
митися між собою, з досягненнями та проблемами 
зв’язку освіти та бізнесу у кожному регіоні, а також ви-
значити головні напрямки роботи проекту. Саме тоді бу-
ло розроблено стратегію створення регіональних консу-
льтаційних центрів. У нашому університеті офіційне від-
криття такого центру, що дістав символічну назву "Клен" 
відбулося 21 жовтня минулого року.  

На національному круглому столі також було наго-
лошено на важливості інформаційного забезпечення та 
підтримки діяльності консультаційних центрів та консо-
рціуму. Третя зустріч була повністю присвячена проек-
туванню інформаційної системи консультаційного 
центру та Інтернет-порталу проекту. За розробку цієї 
складної системи взялися наші програмісти Андрій Сте-
паненко та Михайло Дубінський. І ось, програма на стадії 
завершення.  

На теперішньому семінарі зібрались системні адмініс-
тратори та спеціалісти, що будуть працювати з вищезга-
даною програмою з метою детального ознайомлення та 
проведення тестування системи. Їх пропозиції будуть 
враховані у заключній фазі розробки.  

Керівники регіональних центрів, а також група з елек-
тронних ресурсів вирішували питання інформаційного 
наповнення розробленої програми. А координатори про-
екту від кожного університету планували наступні кроки 
нашого проекту. 

 

Підготував 

Михайло Дубінський 
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З життя Європи 
 

Різдвяний Париж 
Щоб побачити, як змінилася Франція напередодні 

різдвяних свят, слід подивитися насамперед на Ейфелеву 
вежу в Парижі. «Залізною королевою» самі французи 
сьогодні називають свою улюблену вежу, яка в часи її 
будівництва, вислухала на свою адресу безліч нарікань 
через те, що псує вигляд столиці. Тепер вона, символ 
міста закоханих, вдягнула свої найкращі шати з нагоди 
Різдва: перед вечірньої зорею її вогні засліплюють все 
навколо, наче навмисно вирізняючи закоханих серед 
натовпу туристів. Єдиний мінус – всюдисущі продавці 
дрібних сувенірів та квітів, які наполегливо пропонують 
свій нав’язливий сервіс та надокучають перехожим. 

Різдвяна атмосфера та приємна метушня вражає і на 
вулицях: усе навколо дихає святковим настроєм. 
Магазини змагаються між собою у прикрашанні вітрин. 
Це своєрідне мистецтво – біблійні сцени, виконані із 
солодощів, різдвяні мелодії, діти, які радіють та 
нетерпляче чекають подарунків і прикрашають ялинки. 
Відома комерційна Галерея «Lafayette» зустрічає 
відвідувачів і пропонує їм чи не найкращий у світі вибір 
подарунків та парфумів. У центрі семиповерхової 
галереї, під куполом, встановлено розкішну ялинку, 
прикрашену з притаманним французам смаком та шиком. 

Поряд з «Lafayette» міститься ще один відомий 
метацентр для не дуже широкого кола людей. 
«Printemps» - це магазин, який пропонує найвідоміші 
марки. Ви не знайдете тут цін, нижчих за 1000 євро. 
Недавно тут проходила вечірка під назвою «Тисяча та 
одне Різдво» зі східними мотитвами. Люди у дорогому 
одязі, бездоганний макіяж дівчат, дороге шампанське – 
усе було таким елегантним і таким недоступним, що 
здавалося несправжнім. 

А виходячи з цього вищого світу на реальні вулиці 
міста, наштовхуєшся на рядки з підробленими духами та 
фальшивими сумками. Отаким контрастним і є це 
прекрасне місто – Париж, де можна побачити зовсім різні 
світи. 

 

Дванадцять іспанських виноградин 
У новорічну ніч іспанці воліють не сидіти вдома: вони 

виходять на вщерть переповнені святкові вулиці міст. В 
Мадриді Новий рік зустрічають на центральній площі 
Сонячні ворота, де під бій курантів, за столітньою 
традицією, з’їдають 12 виноградин. Кожна з них 
символізує успішний грядущий місяць. При цьому треба 
встигнути виплюнути кісточки раніше, ніж закінчується 
годинниковий бій. 

Їсти виноград без кісточок не варто, бо тоді тебе 
вважатимуть слабаком. Є повір’я, що ці новорічні ягоди 
приносять щастя та відганяють нечисту силу. Новорічна 
вечеря іберійців залежить від регіону. В Сеговії, 
наприклад, їдять суп, а потім подають спеціально 
вигодувану курку. В багатших сім’ях запікають індика.  

У Мадриді основу новорічного столу становлять 
різноманітні морепродукти, а кульмінацією вечері стає 
запечена баранина. Зате іспанську халву-турон із 
родзинками, шоколадом чи горіхами подають повсюди. 
Крім того, що він має унікальні смакові якості, то ще й, 
за легендами, приносить достаток. Ще одна справа, без 
якої, мабуть, не обходиться взагалі іспанське свято, - це 
славнозвісний хамон. По-нашому, сиров’ялена свиняча 
шинка. Яка є основою іберійської кухні. Цей продукт, 

найбільш вживаний в Іспанії, - ще й неабиякий делікатес 
світового масштабу. 

В новорічну ніч вся Європа сяє салютами та 
усмішками, - але Іспанія більше за всіх. 

 

Новий рік впускають у вікно 
Така оригінальна традиція ще з давніх часів є у 

Швейцарії. Коли родина вже зібралася за святковим 
столом і залишається 15 хвилин до Нового року, широко 
відчиняють усі вікна, щоб впустити через них Новий рік. 
Це робиться незалежно від того, які морози стоять на 
дворі… 

Набагато цікавіше зустрічати це свято у 
швейцарському селі. Почепивши маски, з вогнем у руках 
і з дзвіночками ходять молоді люди поміж будинками, 
виганяючи злих духів. А коли їм замало шуму від 
дзвіночків, вони ще й стріляють петардами. В новорічну 
ніч молоді хлопці з дзвіночками для корів сходять на 
найближчу гору. У цілковитій темряві цей звук лунає 
особливо магічно. 

А вже першого січня хлопці у масках, із живим 
ведмедем влаштовують прохід селом, здіймаючи галас і 
лякаючи дівчат. Таке святкування Нового року - 
справжня екзотика навіть для швейцарців: щоб так 
зустрічати Новий рік, треба мати неабияке здоров’я.  

 

Підготувала 

Оксана Багрій 

 

Цікаві факти 
 

Вифлеємська зірка 
У Євангелії від Матвія: зірка, що 
сповіщала про народження Месії 
(Ісуса Христа). Волхви бачили 
зірку Його на сході і прийшли 
поклонитися Йому (Матв. 2:2). 
Коли вони прийшли до Віфлєєм, 
зірка, яку бачили вони на сході, 
йшла перед ними, як нарешті 
прийшла і зупинилася над 
місцем, де було Немовля. 
(Матв. 2:9).  

Природу Віфлеємської зірки намагалися визначити 
вже батьки церкви. Оріген (III ст.), а потім Іоан Дамаскин 
(700 р.) пришли до висновку, що слово "зірка" означає 
комету. Оріген пише: "Ми такої думки, що видима на 
сході зірка була новою і не була схожа ні на одну іншу, 
вона швидше за все відноситься до тієї групи зірок, які 
з'являються час від часу і називаються хвостатими 
зірками або кометами... ми прочитали про комети, що 
вони з'являлися кілька разів перед щасливими подіями. 
Якщо при виникненні нових імперій і інших важливих 
подій на Землі з'являлися комети або інші подібні зірки, 
то з чого ж дивуватися, що поява зірки супроводжувала 
народження немовляти, яке повинне було здійснити 
перетворення в людському роді?". Згідно з розрахунками, 
поблизу рубежу нової ери була поява знаменитої комети 
Галлея: вона наближалася до Землі в 2-ій половині 12 р. 
до н.е. Зображення комети Галлея як Віфлеємської зірки 
ми бачимо на гобелені "Поклоніння трьох царів" 
Флорентійського художника Джотто (1266/67 -1337).  
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Дж. Кардано вважав, що Віфлеємська зірка була 
новою зіркою, що спалахнула в сузір'ї Кассіопеї. Спалах 
цієї зірки спостерігав Т. Браге в 1572 р., і, згідно з 
розрахунками Кардано, вона періодично спалахувала 
приблизно раз в триста років. Отже, один із спалахів 
доводиться на момент часу біля початку нашої ери. Ряд 
дослідників ототожнює Віфлеємську зірку з новою 
зіркою, що спалахнула весною 5 р. до н.е. поблизу бети 
Козерога. Проте багато учених вважають відомості про 
спалах цієї нової недостовірними. 

Згідно сучасних достовірних історичних відомостей, 
на рубежі ер жодного спалаху нової (з 2241 р. до н.е. по 
185 р. н.е.) чи появи комети (з 11 р. до н.е. до 65 р. н.е.) 
не спостерігалося. 

У 200 р. н.е. народилася ще одна гіпотеза: Тертулліан 
припустив, що Віфлеємською зіркою було незвичайне 
розташування планет. Так само вважали поклонник наук 
візантійський імператор Мануїл Комнін (1143-1180), 
кардинал П’єр д’Айлі, суддя Яна Гуса і іудейські 
звіздарі. 

Найбільш авторитетним зазвичай признається думка 
І. Кеплера. Спостерігаючи в жовтні 1604 р. з'єднання 
Марса, Юпітера і Сатурну в знаку Стрільця, що 
супроводжувалося спалахом нової зірки в тій же частині 
неба, він прийшов до думки, що подібна подія могла 
тлумачитися волхвами як знамення про народження 
великого царя. Дійсно, у 7 р. до н.е. відбулося з'єднання 
Юпітера і Сатурна в знаку Риб, а наступного року до них 
наблизився Марс. Важливо відзначити, що з'єднання 
Юпітера з Сатурном повторювалося в даному випадку аж 
три рази підряд. Це було рідкісне астрономічне явище, бо 
за період від 1800 р. до н.е. до 400 р. н.е. подібна подія 
трапилася лише двічі - у 860 р. до н.е. і у вже згаданому 7 
р. до н.е.. Приймаючи до уваги, що цар Ірод, за наказом 
якого було проведено биття немовлят, помер весною 4 р. 
до н.е., дана кон'юнкція цілком вписується в можливі 
хронологічні рамки Різдва.  

Вже у наш час було висловлено думку, що 
Віфлеємська зірка було з'єднання Юпітера з Регулом і 
Венерою з Юпітером в 3 - 2 рр. до н.е. Гіпотеза про 
планетне з'єднання переважно гіпотез, пов'язуючих 
Віфлеємську зірку з новою зіркою або кометою, оскільки 
з контексту Євангелії виявляється, що це небесне 
знамення не було відмічене самими жителями Іудеї. У 
випадку, якщо б це була нова зірка або комета, то не 
потрібно було втручання мудреців Сходу для того, щоб 
звернути увагу на це явище. Така інтерпретація цілком 
пояснює слова Євангелія, що Ірод, таємно призвавши 
волхвів, вивідав від них час появи зірки (Матв. 2:7).  

У будь-якому випадку, слід визнати, що однозначного 
пояснення природи Віфлеємської зірки поки не знайдено. 

 

Підготував 

Михайло Дубінський  

 

Дещо про «Пежо» 
«Пежо» - одна з найстарших 
компаній не лише у Франції, 
але й у світі. У 1890 році її 
заснував Арман Пежо (1849-
1915), виходець із родини 
промисловців та інженерів. 
Перший самохідний екіпаж 
«Пежо» було створено в 1885 
році на сімейному заводі, що 

випускав велосипеди. А вже до 1890 року було 
випробувано чотириколісні екіпажі з бензиновими 
двигунами. Майже сорок років «Пежо» йшов до моделі, 
яку можна назвати автомобілем у сучасному розумінні 
цього слова. Це була модель «Пежо 201», а невдовзі після 
її створення в компанії почалася робота над 
аеродинамічними характеристиками кузова. 

У 1955 році, коли почалося співробітництво «Пежо» й 
компанії «Пінінфаріна», фірмовим знаком компанії став 
лев, що стоїть на задніх лапах. У 1975 році до групи 
«Пежо» увійшла французька фірма «Строєн», а в 1979 
році «Пежо» придбав придбав підприємства 
американської компанії «Крайслер» у Франції й 
незабаром почав випускати на них автомобілі під 
фірмовою назвою «Тальбо». 

Модель «Пежо 201» була продемонстрована на 
Паризькій виставці 1929 року. Ця машина є першим 
малолітражним французьким автомобілем. «Пежо 210» 
був таким популярним що його випуск тривав майже 
десять років. За цей час випустила близького 150 тисяч 
машин цієї моделі. 

У 1960 році на ринку з’явилася модель «404», яка 
зробила справжній фурор. Успіх забезпечила також і 
форма кузова, спроектованого компанією «Пінінфаріна». 
Ця машина досягала великих успіхів у ралі. 

У 90-ті роки «Пежо» не відстає від інших компаній, 
розробляючи нові моделі й працюючи над новими 
формами. Прикладом таких розробок може бути мінівен 
«Пежо 807».  

Підготувала 

Тетяна Кісель 
 

Якщо не хочеться жити спокійно 
В свій час медики дослідили, що коли людина 

отримує задоволення від спорту, займаючись коханням 
чи творчістю, то в її організмі виробляються ендорфіни. 
Вважається, що ендорфіни є своєрідними наркотиками, 
які покращують самопочуття та додають життєвої 
енергії.  

Кожен так чи інакше намагається отримати свою 
порцію ендорфінів. Ось чому, для екстремалів відчуття 
ризику є просто життєвонеобхідним... Більше того, вони 
попадають у своєрідну залежність від своїх ризикованих 
занять, яка в чомусь схожа на наркотичну... 
 

Жертви міфів про “героїв” 
Як правило, стереотип життєвої поведінки 

формується в людині ще в дитинстві під впливом 
художньої літератури, кіно та ЗМІ. Як правило, перед 
нами постають герої різноманітних міфів, учасники 
надзвичайних пригод і вестернів; такі собі безстрашні 
мачо, готові подолати будь-які перешкоди для 
досягнення власної цілі. Складається таке враження, що 
для них важлива не сама міфічна ціль, а складний процес 
подолання.Такими образами в уяві дітей формується 
образ героя чи героїні, найкращими якостями якого є 
необмежена сміливість... 

Проте, потрібно розуміти, що усі найважливіші події 
відбуваються з нами саме в повсякденному житті. А 
людина, яка не боїться “складнющих “ випробувань маже 
злякатися простих побутових проблем. 

Підготувала 

Інна Думанська 
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З історії зимового спорту 
Справді, нині для нас 
зимовий спорт – це в 
першу чергу весела 
розвага. Але так було 
не завжди.  
Первісні люди жили в 
дуже важких умовах, і 
щоб вижити, їм треба 
було навчитися 

швидко бігати і далеко стрибати, влучно кидати спис, 
стріляти з лука, гребти, вправно кататися на лижах, тобто 
бути сильними, спритними, витривалими. Тож можна 
сміливо сказати, що спорт з’явився на світ разом із 
людиною і першим спортсменом був первісний 
мисливець. 

Найдавнішим видом зимового спорту по праву 
вважається лижний. Норвезькі археологи знайшли лижу, 
якій понад 2,5 тисячі років, а в печерах на березі 
Північно-Льодовитого океану є наскальні фрески, на 
яких зображені лижники, які полюють на оленів. Цим 
фрескам 12 тисяч років. Давні греки, які побували на 
землях скіфів писали, що бачили людей , які швидко 
пересувалися по снігу з довгими дошками на ногах. Це 
були наші з вами пращури. 

У норвезькому місті Осло створено єдиний у світі 
музей. Там зберігається унікальна колекція лиж з-давніх-
давен до наших днів. Наприклад, представлені дуже 
давні лижі, оббиті шкірою, лижі для коней, які одягали 
на копита, найдовші у світі лижі завдовшки 3 метри 76 
см. Так що самі бачите, яка солідна «біографія» у цього 
зимового виду спорту.  

Найдавніші сани знайшли на Уралі. Їм понад 6 тисяч 
років. Взагалі давні люди дуже поважали сани, бо вони 
були їхніми найпершими помічниками. Але й веселили 
вони людей у будь-які часи. Скажімо, у Франції при 
королівському дворі влаштували розваги на санях. Для 
цього робили їх з педалями, дзвониками і ліхтарями для 
нічних виїздів. Уявіть собі принца і принцесу не в кареті, 
а на санях! Зимові свята в Україні не можна було уявити 
без саней. Народ розважався, катаючись на санях, 
ковзанах, санях-велосипедах, санях-кониках. А от перші 
швидкісні сани з’явилися в горах Скандинавії. Вони були 
довгі, керували ними за допомогою 3-метрової палиці. 
Трохи пізніше було зроблено металеві сани з кермом і 
гальмом. Гонки на них називають бобслей. «Боби» мчать 
по крижаному лабіринту з швидкістю 150 км на год. 
Траси для бобслею проривають у горах і мають вони 
пона 20 віражів.  

 

Підготувала 

Ірина Аламбець 
 

Найдорожчі в світі речі 

� Найдорожча в світі торгова марка – Coca-Cola. Її 
вартість оцінюється в 68,9 мільярдів доларів, що 
складає практично 60 відсотків вартості всієї 
фірми.  

� Найдорожчий в світі фільм – “Титанік”, на його 
створення пішло більше 200 мільйонів доларів.  

� Найдорожча рекламна кампанія в світі. В 2002 році 
компанія Pepsi запросила співачку Брітні Спірс для 

рекламування своєї продукції. За 90-секундний ролик 
виробник прохолодних напоїв заплатив 7 мільйонів 
доларів.  

� Найдорожча подорож. Американський бізнесмен 

Деніс Тіто і комп’ютерний мільйонер Марк 
Шаттлворт заплатили кожен по 20 мільйонів 
доларів за те, щоб злітати в космос.  

� Найдорожча виборча компанія в світі. Цей рекорд 

належить Майклу Блумбергу, який балотувався на 
посаду мера Нью-Йорка в 2001 році. Кожний з 
744757 відданих за нього голосів, обійшовся йому в 
86,10 євро.  

� Найдорожча акція в світі. Одна біржова акція 

американської інвестиційної фірми Berkshire 
Hathaway коштує більше 64 тисяч євро.  

� Найдорожчий серійний автомобіль в світі. Сидіння 

трансформуються в лежаче положення, DVD-плеєр, 
Doulby Surround Sound – за таку розкіш потрібно 

платити! Модель автомобіля Maybach 62 
обійдеться вам “всього-на-всього” в 360 тисяч євро.  

� Найдорожче взуття. Справді коштовні туфлі на 

високих підборах були виготовлені відомим ювеліром 
Стюартом Вайцманом. Вони прикрашені 642 
рубінами. Ціна – 1,6 мільйона євро.  

� Найдорожчий в світі обід. Девід Айнхорн (власник 
фірми Greenlight Capital) на торгах за 250 100 

доларів придбав собі право пообідати зі своїм 
кумиром, мільярдером Уорреном Баффетом.  

� Найдорожча картина в світі – полотно Пітера 

Пауля Рубенса “Побиття новонароджених” - в 2002 
році змінила свого власника за 73,5 мільйонів євро.  

� Найдорожчі в світі цигарки. Марка Treasurer. Одна 
пачка коштує приблизно 24 євро. Продаються 
тільки в спеціалізованих магазинах.  

� Найдорожча картопля в світі. Сорт La Bonnote з 
Франції. Продається приблизно по 500 євро за 

кілограм.  

� Найдорожча кава в світі. Сорт Kopi Luwak з 
острова Суматра. Чверть фунта коштує 75 
доларів.  

� Найдорожчий в світі костюм. Костюм 

американських космонавтів. Він коштує 9 мільйонів 
доларів, і одночасно є найдорожчим предметом 
одягу в світі.  

� Найдорожчий в світі стадіон – Stade de France, 
недалеко від Парижу. Його будівництво обійшлось в 
460 мільйонів євро.  

� Найдорожчий в світі футболіст – Зінедін Зідан. В 

2001 році французький гравець за рекордну суму в 
68,7 мільйонів євро перейшов з “Ювентуса” в 
“Реал”.  

� Найдорожче місто в світі. Ніде життя не коштує 

так дорого, як в Токіо.  
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� Найдорожчий комікс в світі. Комікс про хлопчика 

Тіма і його собачку Штрупі. Один колекціонер 
заплатив 100 тисяч євро за оригінал титульної 
картинки випуску “Чорний острів”.  

� Найдорожча жінка в світі – Дженіфер Лопес. Її 
привабливе тіло застраховане в одній нью-йоркській 
страховій компанії на суму 1 мільярд євро.  

� Найдорожча лялька в світі – Барбі. ЇЇ ціна – 100 
тисяч євро. Вона одягнена в сукню, прикрашену 
справжніми діамантами.  

� Найдорожча книга в світі: “Лестерський кодекс” 

Леонардо да Вінчі – “Трактат про воду, землю і 
небесні справи” - виконаний дзеркальним шрифтом 
на дорогому папері з полотняною обробкою. Біл 
Гейтс придбав її за 24 мільйони доларів. 

 
 

Корисні поради 
 

Ідейки на мільйон 
Нас, людей, на світі – мільярди. А от мільярдерів – 

одиниці, та й мільйонери не мільйонами рахуються. Як 
каже статистика, понад 60% населення земної кулі ледь 
заробляють собі на проживання. Хоча іноді для того, щоб 
перейти у розряд мільйонерів, досить однієї вдалої ідеї. 
Або терплячості. 

Стипендію до стипендії… 

Спершу – найпростіше 
і для всіх-всіх-всіх. 
Отже, так. Ти у нас – 
ледачий «трієчник». 
Стипендії ти не 
отримуєш… А хочеш, 
підкажу тобі, як 
підтягнутися у 
навчанні, щоб таки 
заробити ту 

стипендію? 

Кажеш, що там тої стипендії – копійки? Але, знаєш, 
копійка до копієчки, та якщо на банківському вкладі, 
запросто може вирости до заповітного числа із шістьма 
нулями. 

Отже, якщо ти щомісяця акуратненько кластимеш на 
банківський рахунок усі зароблені чесною студентською 
працею 145 грн., то через 5 років у тебе збереться цілком 
пристойна сума – 7975 грн. ЇЇ кладеш на депозитний 
рахунок у банку (відсотки пристойні – до 16% річних), 
тримаєш кулаки за курс гривні (щоб не падав!) – і за 
якихось 34 роки маєш на рахунку омріяний мільйон! 

Якщо ж на стипендію не сподіваєшся, у гривню не 
віриш, але мрієш, щоб бодай онуки чи правнуки твої 
стали мільйонерами, можеш покласти на валютний 
банківський рахунок, приміром, 100 євро. При 
депозитній ставці 4% мільйон євро на рахунку 
накопичиться через 236 років. Якщо депозитна ставка 
буде 7% (як зараз пропонують більшість банків), термін 
очікування зменшиться до 138 років. 

Бачиш, як усе просто? Головне – щоб гроші не 
знецінились і банк ти надійний вибрав! ☺ 

Фактик до фактика… 

Якщо ти справді добре вчишся, багато читав і багато 
запам’ятовував, можеш отримати свій перший мільйон 
швидше, аніж через 34 роки. Для цього треба взяти 
участь у відомій вікторині, відповісти на всі запитання і 
виграти мільйон. От і все. Просто. Хоча якось 
неоригінально, без «родзинки». 

Якщо маєш знання, можна помріяти і ще про один 
спосіб отримати мільйон – премію! От, наприклад, 
вигадаєш ефективну й дешеву очисну систему, яка 
допоможе поліпшити якість питної води. Або ж іншу 
якусь технологію, яка покращить якість і рівень життя у 
світі, - отримаєш премію Грейнджера від Національної 
інженерної академії США. Переможець отримає свій 
мільйон доларів у лютому. 

Добро до добра… 

А уяви собі – мільйон можна отримати, займаючись 
зовсім не бізнесом, а благочинністю чи екологічними 
проектами. Причому не вкрасти, а отримати як премію. 
От, наприклад, мільйон доларів премії «Опус» отримав 
священик-єзуїт Тревор Міранда, який займається 
просвітницькими проектами в Індії. Він облаштував 
понад 450 освітніх центрів і допомагає індусам подолати 
неписемність. 

А Нобелівська премія миру 2004 року дісталася 
екологу з Кенії Вангарі Маатаї. Ця жінка з народу кікуя 
боролася проти вирубування лісів у своїй країні. Вона 
організувала рух «Зелений пояс» та разом із друзями 
садила та садила дерева на рідній землі. Усього за 30 
років їм вдалося посадити понад 25 мільйонів дерев! Й 
отримала мільйон євро премії… 

Підготувала 

Оксана Багрій 
 

Правильне резюме 
Перед тим, як писати резюме, варто добре подумати. 

Визначся, чого саме ти хочеш досягнути і де плануєш 
працювати. Тому що резюме кандидата, який щойно 
закінчив університет (або є лише студентом), а хоче бути 
керівником відділу з окладом 1500 гривень, викличе 
тільки сміх. І його просто викинуть у смітник. Тож 
самокритичність у написанні резюме – наш перший 
помічник. А самозакоханість, як і комплекс недооцінки – 
вороги. 

Що пишемо в резюме? 

Тепер детально по пунктах: 
1. Прізвище, ім'я та по батькові. (якщо забув, глянь 

на першу сторінку паспорта – це значно спростить 
завдання☺). 

2. Місце проживання. 

3. Місце прописки.  

4. Контактні телефони. В цьому пункті варто зазна-
чити УСІ номери, за якими можна до тебе дістати-
ся. Безліч разів трапляються ситуації, коли була 
пропозиція, а додзвонитися до кандидата неможли-
во, бо телефон вимкнений чи постійно зайнятий. Як 
правило, після трьох спроб цього кандидата ніколи 
більше не турбують. 

5. Сімейний статус. 
6. Електронна пошта. У сучасних умовах наявність 

пошти дуже бажана, тому що часто підприємства 
вимагають відсилати резюме саме таким чином. 
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7. Освіта. Напиши, коли і де навчався (обов’язково 
слід вказати точні роки), яка була форма навчання, 
спеціальність. Згадай відзнаки, які отримав під час 
навчання, в тому числі і грамоти, перемоги в олім-
піадах. І хоч усілякі відзнаки нині не дуже важливі 
для роботодавця, вони свідчать про те, що людина 
здібна до навчання, прагне досягти успіху, а отже її 
можна і треба розвивати. 

8. Додаткова освіта. Тут слід перерахувати курси, 
тренінги, конференції, семінари. Бажано згадати 
все! 

9. Досвід роботи. Тут необхідно зазначити і стажу-
вання, і практику, і підробітки. Одне слово, писати 
варто про все. Точні дати (рік, місяць), посада, 
компанія (чим займались, штат працівників), 
обов’язки, які виконував. 

10.  Додаткові навички. Вони логічно витікають з 
обов’язків, які виконувала людина. Можна окремо 
вказувати список практичних навичок і теоретич-
них знань, якими ти володієш. 

11.  Володіння ПК. Тут слід перерахувати усі 
комп’ютерні програми, якими ти непогано володі-
єш або принаймні знайомий на рівні звичайного 
користувача. У сучасних резюме цей пункт необ-
хідний, тому що роботу, на якій працівники не ко-
ристуються комп’ютером, знайти складно. 

12.  Права, авто. Зазнач, чи маєш ти права, якої кате-
горії. Також обов’язково треба вказати свій досвід 
водіння автомобілем конкретної марки. Для канди-
датів на окремі посади наявність власного авто та-
кож може стати додатковим плюсом. 

13.  Іноземні мови. Перерахуй мови, якими ти володі-
єш, і обов’язково вкажи свій рівень знань. Часто 
кандидати у цьому пункті вживають таку оцінку рі-
вня знань мови як «зі словником». Насправді тако-
го означення нема! Рівень англійської мови може 
бути базовий, середній чи високий. «Зі словником» 
- це базовий рівень. 

14.  Особисті якості. Вкажи ті риси характеру, які, на 
твою думку, можуть зацікавити працедавця і бу-
дуть цінними у вибраній тобою професії. 

15.  Мета написання резюме. Тут треба вказати свою 
ціль або бажану посаду. Тільки заповнюй цей 
пункт без пафосу. Можна сказати просто – хочу бу-
ти менеджером чи офіс-менеджером. І не варто пе-
рераховувати всі посади, які тільки можна. Ти по-
винен чітко розуміти, де саме і ким ти хочеш пра-
цювати. 

Підготувала 

Оксана Багрій 
 

Чому варто кинути курити? 
Разом з відкриттям Америки європейці дізналися не 

тільки про картоплю, але й про іншу, невідому їм раніше 
рослину – тютюн. Але, якщо картопля стала для багатьох 
«другим хлібом», то тютюн приніс із собою хвороби і 
смерть. Про те, що куріння шкідливо впливає на 
людський організм, мабуть, знають усі. Однак і надалі, з 
вини куріння, кожної 8 секунди на землі помирає 
людина. В минулому році 4 мільйони землян, в тому 
числі 120 тис. українців, перестали курити – вони 
померли… Їх смерть спричинило куріння тютюну, адже 
тютюн – це знаряддя вбивства. Ось як впливає 
тютюнопаління на організм та здоров’я людини: 

11..  Нікотин, який міститься в тютюновому димі 
погіршує пам’ять, гостроту зору, знижує 
швидкість переробки інформації та прийняття 
рішень. 

22..  Як свідчать німецькі фахівці, біля 80% чоловіків і 
60% жінок, котрі перенесли інфаркт міокарда, 
палили перед цим до 20-ти цигарок на день. У 
чоловіків 40 років випадки раптової смерті від 
гострого інфаркту міокарда тісно пов’язані з 
палінням. 

33..  14% усіх передчасних пологів спричинено 
курінням майбутніх матерів (данні лікарів США). 

44..  Діти, народжені від жінок, які курили під час 
вагітності, мають вагу в середньому на 200 гр. 
менше, ніж діти народжені від матерів некурців. 
Цей факт встановлений британськими лікарями на 
підставі досліджень 500 тис. пологів. 

55..  У тютюновому диму виявлено 500(!) речовин, 
котрі мають ракогенні властивості. Кашель, 
котрий мучить багатьох курців, спричинений 
нікелем. 

66..  Шведський професор Матс Берлін дійшов до 
висновку, що в хромосомах людей, котрі курять, 
вдвічі частіше відбуваються мутації. Дим лише 
однієї цигарки спричинює до 100 тис. мутації. 

77..  Французькі лікарі констатують, що в курців, через 
появу дефектів у так званих генах старості, шкіра 
досить швидко старіє і водночас дряхліє весь 
організм. 

88..  По дії на імунітет, нікотин та інші тютюнові 
отрути нагадують дію ВІР-інфекції. Цигарковий 
дим спричинює алергії та імунодефіцит. 

99..  Якщо один з подружжя курить, то у некурця 
ймовірність раку легень на 30% більша. Діти, 
котрі живуть з батьками-курцями, частіше 
хворіють пневмонією та бронхитом. 

1100..  Куріння спричинює більш ніж 25 небезпечних 
захворювань. За прогнозами, у першій половині 
ХХІ ст., тютюн відніме 60 000 000 життів. 

Отже, факти говорять самі за себе. Зрозуміло, що 
куріння завдає удар не тільки по Вашому гаманцю (до 
речі, це ще одна причина, чому варто кинути курити), але 
і дуже шкодить Вашому здоров’ю та здоров’ю 
оточуючих. 

Підготувала 

Лілія Фуман 
 

Привіт з Данії Україно- 

нідерландській родині! 
Мені дуже хотілося поїхати 
кудись на навчання закордон. 
І ось це сталося.  
Я з нетерпінням очікував 
цього. Правда вдома потрібно 
було влагодити з навчанням і 
отримати візу. Після успішної 
здачі сесії і отримання всіх 
документів я відправився в 
дорогу.  
Для мене це був перший крок 



7 Євро, Січень 2007 року, № 3(14)  http://unf.tane.edu.ua 

в Європу. Я хотів взнати наскільки відрізняється 
навчання у цій країні від українського і від життя в 
США. Я був цим літом у США. І хочу сказати, що життя 
в Європі суттєво відрізняється, в кращу сторону від 
американського.  

Щодо навчання, то мені в Данії досить подобається. У 
деякому розумінні, воно важче тому, що ми повинні 
досить багато матеріалу готувати самі. Але і водночас є 
дуже цікаве!  

У цьому інституті навчаються досить багато студентів 
по обміну з різних країн світу. Це є досить позитивним 
фактором, тому що ми маємо можливість взнати багато 
цікавого, що відбувається в інших країнах. І звісно 
появляються друзі з різних куточків планети.  

Перший тиждень для нас був досить цікавий. Нам 
інститут організовував різні вечори, дискотеки, ходили 
на каток також і без боулінгу не обійшлося. За цей 
тиждень наш потік, який складається із студентів різних 
національностей, згуртувався.  

На рахунок погоди, то тут досить тепла зима. Снігу 
майже не має, температура тримається стабільно, 
близько 5 градусів тепла.  

Ось такі новини за 2 моїх тижні навчання у інституті 
закордоном. Буду тримати вас в курсі усіх подій.  

Успіхів Вам всім у нелегкій справі!!!  
До зустрічі! :)  

Олег Франчишин 

 

Вітання з казкової Австрії! 
Найкращі вітання моємо дорогому 
факультету, деканату і всім 
одногрупникам!!!! Розповім вам 
трошки про моє відносно недовге, але 
надзвичайно цікаве перебування в 
Австрії.  
Так вже сталося, що представляти 
наш славний Університет і Україну 
загалом, мені приходиться 
самостійно, що однак не виявилося 
проблемою. Тут про нас знають і 

нашого дорогого декана – Людмилу Володимирівну, 
поважають! І взагалі проявляють щирий інтерес як до 
України так і до Тернополя.  

Я, звичайно, в свою чергу вважаю своїм священним 
обов’язком розказати про нашу прекрасну країну 
(інформація в загальному дуже суб’єктивна, так – як про 
негатив я говорити не дуже полюбляю J). Також мені тут 
дуже сподобалось те, що університет організовує окрему 
групу з exchange students. Превага в тому що получилося  
справді цікаве поєднання різних країн з цілої Європи 
(+Японія), люди дуже різноманітні і неординарні. Разом 
ми влаштовуємо різні екскурсії, поїздки, вечірки, і ще 
багато чого цікавого. Ми б і з радістю спілкувалися з 
австрійськими студентами, але через їхню постійну 
зайнятість приходиться давати собі раду самим. 

На рахунок навчальної системи. Тут вона значно 
відрізняється від нашої, рідної. Сказати однозначно в 
кращу чи гіршу сторону неможливо – всюди є свої 
преваги і недоліки. Що можу сказати точно, це те, що 
вчитися тут треба постійно, проявляти свою ерудованість 
і в якісь мірі креативність. Також communication skills тут 
дуже в пошані (натяк для майбутніх exchange students). 

Такий термін як «сесія», тут відсутній, однак це не 
означає, що екзаменів здавати не потрібно J, це все в 

процесі, без «відриву від виробництва». Так що три 
екзамени в мене вже є, лишилося пережити ще три інші. 

Сам Відень, як і Австрія в загальному – це просто 
казка!!! Архітектура, природа, люди, інфраструктура, 
атмосфера – мені подобається ВСЕ! Що справді важливо, 
тут ніколи не буває сумно! Це те місто, що я можу 
смілива віднести в категорію “must-see”! 

Ну ось на сьогодні все. Треба дальше готуватися до 
екзамену. 

Обіцяю більше не пропадати! Скучаю за всіма! Моїй 
коханій групі МЗЕДУН-31 – пламенний привіт! 

Скоро побачимося! 
Best regards, 

Оля Варко 
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Свіженькі анекдоти 
 
- Скажіть, Ваш син знайшов собі підходящу кімнату, 

щоб почати вчитися в університеті? 

- Він вважає, що так. Його житло - у двох хвилинах 
ходьби від пивної, у трьох хвилинах від його подружки й у 
годині їзди від університету. 

 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 
На екзамені із права. 
- Професор, між іншим, шпаргалка є моєю 

власністю, а ви її вилучили без дотримання відповідної 
процесуально-правової процедури! 

- Ех, парубок ! Я ж викладач, а не міліціонер. Не 
можу ж я, справді , лупити вас по нирках перед тим як 

забрати шпаргалку! 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 
- Чого ти мучишся, - заспокоює студента-

композитора перед екзаменом зі спеціальності його 
однокурсник. - Візьми прелюдію свого педагога й 
перепиши її навпаки - з кінця до початку - і готово! 

- Пробував, - зітхає студент, - вальс Шуберта 

виходить... 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 
Іспит, студентка валиться безповоротно. За 

дверима стоїть юрба й думає, як її виручити. Нарешті в 
аудиторію уривається хлопець і кричить: 

- Іванова, у тебе син народився! 
Препод її, природно, поздоровляє, ставить оцінку, 

розписується. 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 
Студент завалив сесію.  

Телеграфує мамі:  
- Мамо, вигнали з інституту, підготуй тата.  
І одержує відповідь:  

- Тато готовий, підготуйся сам! 
 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
Два репетитори стоять у дошки з результатами 

вступних іспитів.  
Один зі смутним виглядом показує на результати:  
- От за це я й не люблю абітурієнтів!  
Другий:  
- Ти просто не вмієш їх готовити... 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Два студенти перед сесією:  
- Що читаєш?  

- Квантову механіку.  
- А чого книга догори ногами?  
- А яка різниця... 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
Абітурієнт приходить із першого іспиту, батьки 

кидаються до нього: 
- Ну, як іспит? 
- Нічого, тільки екзаменатор попався якийсь 

набожний, щораз , коли я щось говорив, він піднімав очі 
до стелі й повторював: "Боже мій!". 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
Іде іспит, викладач говорить студентові: 
- Питання на "п'ять". Як мене звати? 
Студент червоніє, блідне, дивиться в стелю (а 

раптом там чого написано?), гарячково згадує ім'я 
препода й, зрештою , відповідає: 

- Не знаю. 

- Питання на "чотири". Якого кольору підручник? 
Ситуація аналогічна попередньої. 
- Добре, питання на "три". Що ми здаємо? 
Студент зрозумівши, всю безнадійність, похнюпивши 

голову, виходить за двері, а про себе думає: "Ну валить, 
гад!" 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
Зустрічаються два студенти з общаги. 
- От купив книгу кулінарних рецептів. Тільки нічого 

приготувати не можу. Жодного розумного рецепта. 
- Чому? 
- Розумієш, кожен рецепт починається словами: 

"ВІЗЬМІТЬ ЧИСТУ КАСТРУЛЮ..." 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Якщо студент не хоче вчитися, значить погано 
працює військкомат. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Підходить студент до розкладу й думає: 
1 курс: "Скільки предметів! Багато буду знати!" 

2курс: "Скільки предметів! Буду, напевно, 
утомлюватися!" 

3 курс: "Скільки предметів! Який би прогуляти?" 

4 курс: "Скільки предметів! На який би піти?" 
5 курс: Бачить, що розкладу немає, і запитує: "А що, 

сесія вже була?" 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
Якщо Вам дали гарну освіту, це не значить, що Ви її 

одержали! 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Підготувала 

 Оксана Багрій 


