
#МоднаКраїна: Стиль від Андре 4 

Книга Світлани Талан 5 

Рай для книгомана, або як отримати 36 книжок, по-

дарувавши лише одну – новий безпрецедентний 

флеш-моб крокує ПХДПУ 
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#ТвійГороскоп: Що несе нам весна? 4 

Пам’яті наставника і справжнього українського 

патріота Ярослава Потапенка 
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Читайте у номері: 

Чого чекати від но-

вого семестру? 

Відомі  студенти та ви-

кладачі нашого універ-

ситету ексклюзивно 

поділились з нашою 

газетою своїми плана-

ми на новий семестр 

(Продовження на стор. 2) 

Ніхто не заперечить того, 

що сковородинівське сту-

дентство не лише може доб-

ре вчитися та всебічно ре-

алізовувати себе, а ще і 

любить, а головне – вміє, 

відпочивати на всі 100%. А 

коли ж іще можна відпочити 

і по-справжньому запалити 

вогнем молодості та драйву 

всіх і все навколо, як не на  

початку нового навчального 

семестру, коли є кілька тиж-

нів до початку практичних 

занять, а до сесії – і того 

більше… 

Саме таким, 

теплим і бага-

тим на щирі 

обійми та  радість зустрічі, 

був вечір 15 лютого, коли 

передове студентство нашо-

го університету, прослухав-

ши перші лекції у стінах 

рідної альма-матер, зібрало-

ся ввечері у стінах оновле-

ного розважального ком-

плексу  «Адреналін» на пер-

ший студентський раут 2016 

року – вечірку «Hello, Stu-

dents!». Починаючи з 20:00, 

до освітленого неоновими 

вогнями входу клубу, з усіх 

боків з’їжджались таксі, схо-

дились веселі компанії та 

пари, які швиденько пря-

мували до середини, аби 

оцінити переваги оновлено-

го розважального закладу та 

по-справжньому насоло-

дитись миттєвостями зустрічі 

зі старими добрими друзями 

у неформальній обстановці.  

(Продовження на стор. 3) 

#Львів: приїхати, побачити, закохатися... 

Коли настає пора відпочинку, а саме зимових 

або ж літніх канікул, кожен, хто бажає чудово 

відірватися, задумується: куди ж поїхати? Україна 

має чимало місць, де можна забути про повсяк-

денні турботи, гарно провести час із сім’єю, дру-

зями чи своєю коханою людиною. Одним із них є 

прекрасне місто Львів, яке вважається культур-

ною столицею нашої країни. Воно приваблює нас 

своїми легендами, кавою та шоколадом. 

(Продовження на стор. 5) 



Чого чекати від нового семестру? 

Аня Порфірьєва 

(квн-щиця, співачка) 

Від нового семестру я 

чекаю продуктивності. 

Як у навчанні студентів, 

так і у їх діяльності поза 

аудиторіями. Сподіваю-

ся, в цьому семестрі, 

спільно зі студентами 

буде проведено багато 

цікавих акцій та заходів, 

які принесуть користь нашому ВНЗ. Хочеть-

ся побажати всім, хто натхненно чекає по-

чатку навчання, наснаги та бажання 

змінюватися на краще! Пам’ятайте, що 

студентське життя - це той період, в який 

завжди хочеться повернутися -тому про-

живіть його з користю 

 

Юрій Козубенко (к.і.н, викладач каф-ри 

медико-біологічних дисциплін і валеології) 

Від весняного семе-

стру я очікую знайомств 

з новими групами і зу-

стрічі з уже "бувалими", 

що встигли стати, якщо 

не рідними, то точно 

ближчими. Адже в кожній 

групі ти залишаєш мале-

ньку частинку себе. Че-

каю активних, розумних, 

спраглих до знань студен-

тів, готових вести діалог, 

вступати в дискусії, не 

соромитися заявляти про себе перед інши-

ми. Бажаю абсолютно всім студентам у 

новому навчальному семестрі, та й в по-

дальшому житті, не лінуватися, старатись 

частіше виходити із зони власного комфор-

ту, ставити правильні цілі та рухатись до них, 

незважаючи ні на що, адже в цьому і є сек-

рет успіху. 

 

Ніна Козачук (співачка, викладач вока-

льної студії «Діапазон») 

У новому семестрі ми 

продовжимо заняття 

нашої вокальної студії 

«Діапазон», а також 

даруватимемо Вам свої 

таланти на університет-

ських заходах і концер-

тах. Запрошуємо і Вас, 

за наявності таланту і 

початкової музичної 

освіти, долучатись до нашого дружного коле-

ктиву. Насамперед, хочу побажати нашим 

студентам терпіння. Не засмучуватись, як-

що на літній сесії, можливо, будуть якісь 

несправедливі вчинки з боку деяких викла-

дачів – що буває, то буває! Життя все одно 

розставить все на свої місця. Обов’язково 

бажаю, аби Ви завжди вміли відстоювати 

свою точку зору, бо за це студентів і ціну-

ють. Насолоджуйтесь студентським життям, 

бо цей період один з найкращих у житті! 

 

Владислав Вишнівський (голова науко-

вого студентського товариства) 

Новий семестр обі-

цяє бути складним і непе-

редбачуваним, але, в той 

самий момент, насиче-

ний і цікавий. Перш за 

все, цей семестр підведе 

підсумки за рік навчання, 

а для когось стане випус-

кним, тобто вирішальним 

етапом переходу в дорос-

ле життя. Багато планів на цей семестр хоті-

лося б втілити у життя разом з НСТ. Зокре-

ма, провести інтелектуально-розважальне 

шоу «Брейн-ринг», Інтелектуальну мішень, а 

також «Політичні студії». На меті є провести 

Всеукраїнську конференцію для студентів і 

аспірантів. Проте, всі ці плани важко буде 

втілити без підтримки нашого наставника 

Ярослава Олександровича Потапенка, яко-

го ми втратили цієї зими. А студентам ба-

жаю рости над собою і постійно вдоскона-

люватися, успіхів і всього найкращого! 

 

Таня Сіваченко (спортсменка) 

Від нового семестру 

чекаю зустрічі із друзями 

та одногрупниками, че-

каю чогось приємного і 

незабутнього. Хотілося б, 

щоб було більше цікавих 

та інтригуючих моментів, 

які я хотіла б провести 

разом з людьми, які мені 

небайдужі, а особливо, я 

чекаю нових перемог і здійснення найваж-

ливіших планів на наступний семестр. Була 

б також не проти кардинальних змін у житті. 

Студентам хотілося б побажати міцного 

здоров'я, творчого натхнення, здійснення 

професійних планів, особистих бажань та 

усіх мрій і задумів. 

 

Вітя Мельничук (квн-щик, фотограф) 

Друзі, шо я можу 

чекати від останньо-

го семестру в уніве-

рі... Чекаю червоно-

го диплома, селфі з 

деканом і Кубком 

ректора з КВН, че-

каю реваншу Клич-

ка, чекаю матчів 

збірної України і 

чекаю Роксолану з Італії. А побажати всім 

хочу, шоб не крали велосипеди, не розбива-

ли дзеркало, щастя, здоровля – міцного, як 

Нокіа 3310, і як казав покійний Кузьма 

Скрябін: " Проживіть той рік так, шоб було з 

чого поржати". 

 

Іра Тесля (фотограф «Дєвушка Іра», 

викладач, мандрівниця) 

2015 рік, особисто для мене, був дуже 

насиченим на події. Мені пощастило здійс-

нити 2 мої невеличкі 

мрії. Звичайно, ці мрії не 

кінець, а тільки декілька 

кроків на шляху до голов-

них цілей. Напередодні 

Нового Року, підбиваючи 

підсумки та завершуючи 

всі старі справи, я чітко 

вирішила чого хочу в 

2016 році.  Новий рік - 

це нові можливості, нові 

ідеї, нові люди. Саме тому, я хочу по макси-

муму скористатися кожною нагодою. У но-

вому семестрі планую більше подорожува-

ти, більше брати участь у міжнародних прое-

ктах і програмах, а також спробувати себе в 

нових ролях, адже, чим би я не займалася і 

як би добре це не виходило, вважаю за 

потрібне завжди пробувати щось нове та 

отримувати новий досвід та навички. Які 

саме це будуть ролі чи перевтілення, я га-

даю, незабаром ви дізнаєтесь! Всім бажаю 

успіхів у нових починаннях та позитивних 

вражень від нового семестру! 

 

Іван Перев’язко (студент, охоронець 

гуртожитків та корпусів) 

Чого я чекаю від нового 

семестру? Ну, мабуть, 

вдалого початку семест-

ру, зустрічі з друзями, ну 

і звичайно - завести 

нові знайомства. З по-

чатку навчання хотілося 

б частіше приймати 

активну участь в житті 

нашого університету. 

Справи, що залишилися 

з 2015 року, хотілося б 

завершити на тій самій 

хвилі натхнення, з якої вони були розпочаті. 

Студентам ПХДПУ хочу побажати динамічно-

го, як університетського, так і власного, 

життя. 

 

Катерина Процько (акторка театраль-

ної студії «Бродвей») 

Згідно з давно 

відомим всім нам 

стереотипом, ми всі 

чекаємо кардинальних 

змін з настанням Но-

вого Року, проте забу-

ваємо, що ці зміни 

залежать не від числа 

на календарі, пори 

року чи дня тижня, а 

від нас самих. Тому, я 

бажаю кожному в новому семестрі натхнен-

ня, яке спонукатиме вас на нові звершен-

ня, наполегливості та терпіння. Особисто я 

чекаю нових вражень та емоцій, цікавих 

заходів, ну і ,звичайно, зустріч нашої теат-

ральної сім’ї «Бродвея» .Хочеться докласти 

максимум зусиль, щоб у цьому семестрі 

здивувати глядачів та показати щось не 

менш цікаве, ніж уже було показано. 
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Вадим Мельник (вокаліст та гітарист гурту «Hide-Out») 

У  цьому році хочеться втілити в життя 

найбільший план -  перейти на 2 курс без 

проблем, розвинути себе більше як учасника, 

хоч і молодого, але драйвового гурту «Hide-

Out». Іще один план і мрія - це пройти архео-

логічну практику наяву, а не в мріях – давно 

цього бажаю. В новому році хочеться побажа-

ти великого терпіння нашим викладачам, бо 

це головне в їхній роботі. Студентам - більше 

драйву і позитивних емоцій, нехай всі творчі 

плани та задуми перетворяться в дійсність, 

і,звичайно,великої стипендії з чималою індексацією.  

 

Марина Івашку (співачка, волонтер) 

Напевно я, як і всі студенти нашого універси-

тету, чекаю зустрічі з друзями після довгих 

канікул. Кожного разу після двох місяців відпо-

чинку, вже збираючи сумку в дорогу, я завжди 

собі ставлю одну мету. Намагаючись до неї 

дійти, відкриваю для себе багато нового. Нові 

знайомства, місця, люди і навіть емоції. Я спо-

діваюсь, що цей семестр принесе всім студен-

там те, чого вони прагнуть, подарує  їм терпін-

ня і сили. Тому що, як відомо, якщо не мати-

меш сили - не дійдеш, не буде терпіння - не дочекаєшся. 

 

Євген Аврамич (радіоведучий, квн-щик) 

Особисто я очікую від цього семестру великих подій, бо, він як 

завжди, буде дуже насичений. Адже, традиційно, попереду на нас, 

студентів, чекають лише най-

крутіші події: КВН, Бій подушка- ми, 

Дні факультетів, Битва гуртожи- тків 

та інші студентські вечірки, де я завжди приймав і н а -

далі прийматиму участь. Звісно, хотілось би з нашою командою 

виграти Кубок Ректора з КВН. А ще я дуже 

сподіваюсь на те, що ми з Ярославом Головкі-

ним і Сергієм Колодюком надалі радуватиме-

мо Вас нашими радіо-етерами на «Афродіті». А 

ще цей семестр буде важким в плані навчан-

ня, знаєте чому?Адже всі хочуть гарно здати 

сесію аби вийти на стипендію, а старшокурс-

ники вдало здати «гос-и», а навесні, коли хоче-

ться більше погуляти, сидіти над навчанням 

дуже важко. Та я думаю, що в нас все вийде, 

адже ми студенти прекрасного університету і 

вміло поєднуємо навчання з цікавим прове-

денням вільного часу. Студентам хочу побажати вдалого семестру 

та великих звершень, і, за традицією, як радіоведучий,  бажаю Вам 

щастя, здоров’я, люстру нову, на 6 лампочок! 

 

Отакі спогади про рік минулий та очікування на новий семестр 

мають наші впізнавані обличчя університету. А ми ж, підсумовую-

чи, бажаємо Вам лише найяскравіших вражень від прийдешньої 

весни, гарної погоди в душі та за вікном, міцного здоров’я та шале-

ного студентського кохання. Нехай навчання та дозвілля будуть 

взаємодоповнювані та не перешкоджатимуть одне одному, а всі 

Ваші мрії та задуми збудуться. Читайте газету «СМС» та будьте в 

курсі останніх подій та тенденцій. Далі ще багато цікавого та особ-

ливого! 

Максим Левченко та вся команда газети «СМС» 
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Коли зал наповнився вдя-

чною публікою, під бурхливі 

аплодисменти на сцені 

з’явився неперевершенний і 

мегапозитивний улюбленець 

публіки – шоумен і за суміс-

ництвом керівник соціально-

гуманітарного відділу універ-

ситету (саме соц-гум був 

організатором вечора – 

прим.автора) - Андрій Іваще-

нко. Андрій Володимирович, 

як завжди, був щедрим на 

компліменти та гарні іскро-

метні жарти, які розігріли 

публіку для того, аби вона 

якнайгарячіше зустрічала 

зірок університетської сцени 

– запальний дует Ніни Коза-

чук та Юлії Канбарової, 

драйвову виконавицю Вале-

нтину Шевчук і загадкову та 

талановиту співачку Лілію 

Онишків, що додали вечору 

неабиякого шарму та стали 

його справжньою окра-

сою. Прийшов привітати 

студентів з нагоди початку 

нового семестру і голова 

студентського самовряду-

вання університету - Вла-

дислав Міранович, який 

побажав усім гарного 

настрою та великих звер-

шень у навчанні та особисто-

му житті. Наостанок, Андрій 

Іващенко подарував усім 

присутнім віночок веселих 

пісень, які змусили танцюва-

ти та співати навіть тих, хто 

до того просто спокійно спо-

стерігав за шоу-програмою 

за столиками. Адже втрима-

тись на місці під запальні 

хіти «Meine Liebe» та «Рыба 

моей мечты» було просто 

нереально. А караоке-

виконання паном Іващен-

ком, разом з усією публікою, 

патріотичної пісні «Москва, 

по ком звонят твои колоко-

ла» не могла залишити бай-

дужим жодного патріота в 

залі – бо хто ж з нас нині не 

мріє посмажити шашлички 

на руїнах Кремля?! 

На цій мажорній ноті, офі-

ційна частина свята завер-

шилась, та не завершилось 

свято в цілому: ще довго того 

вечора дівчата мірялись між 

собою крутістю нових 

вбрань на танцполі, а хлопці 

- кількістю завойованих діво-

чих сердець. Клубні ритми в 

стінах «Адреналіну» не зати-

хали майже до світанку, поки 

останні, стомлені від танців, 

відвідувачі не покинули його 

стіни, поспішаючи до гурто-

житків та квартир. Свято 

перевершило всі очікування 

– адже так важливо нині, в 

студентські роки, отримати 

максимум тих вражень, що 

світлими спогадами зігріва-

тимуть наші душі тоді, коли 

ми будем вже далеко за 

межами рідного університе-

ту. 

А поки - гарного вам нав-

чального семестру, і весни 

не лише на вулиці, а і у Ва-

ших душах!  

  

Максим Левченко 
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Чого чекати від нового семестру? 



#МоднаКраїна: Стиль від Андре 

П ісля  ж іноч но ї  н іжно -
пастельної колекції, представле-
ної в сезоні весна-літо 2015 
року, цьогоріч вітчизняний ди-
зайнер Андре Тан вирішив дода-
ти жінкам позитиву та яскравос-
ті. Луки «AndreTAN 2016», напов-
нені образами покемонів, бах-
ромою, яскравими кольорами 
та цікавими принтами, і, безсум-
нівно, знайдуть місце в гардеро-

бі кожної неординарної модниці.  

У переддень Дня всіх закоха-
них,  від подіуму віяло весняною 
свіжістю. І хоч сам дизайнер не 
зміг завітати на свій показ, який 
відбувався в Полтаві, та 15 відо-
мих моделей на високому рівні 
продемонстрували всім присут-
нім, що буде стильно цього сезо-
ну. Адже Андре Тан – знаний 
фахівець у царині моди, і кожна 
його колекція – це завжди яви-
ще в історії стильного одягу епо-

хи незалежності України. 

Цієї весни найважливішим 
елементом кожної красуні має 
стати біле пальто: воно підкрес-

лить кожен тип фігури по-
своєму  та виділить кожного із 
сірої маси, перетворивши в 
зірку українського стилю. Відмі-
чу, що сукні від Андре мають 
доступні ціни для жителів Украї-
ни, адже вона становить від 2 до 
3 тисяч гривень. А це значить, 
що навіть студенти нашого уніве-
рситету, підзібравши кілька сти-
пендій, можуть одягтись вишука-
но та стильно. Отакі-от модні 
новини! Читайте нас та будьте в 

тренді! 

Для довідки:  Андре Тан 
(Тищенко) - український модель-
єр та дизайнер одягу. В 2008 
році став володарем нагороди 
«Дизайнер року». Чудова людина 
та справжній майстер своєї 
справи, який одним із перших 
представив та вивів Україну на 
міжнародний рівень у своїй 
справі.  Історія бренду розпоча-
лася в листопаді 1999 року. 
Саме тоді перспективний дизай-
нер привернув багато уваги 
своїх прихильників колекцією 
вечірніх суконь «Мраки». Пізні-
ше мав співпрацю із відомим 

на увесь світ дизайнером  Rob-
erto Cavalli. Багато разів його 
колекції були представлені в 
рамках  «Ukrainian Fashion 
Week» та на міжнародних тижнях 
моди, зокрема в Росії, Німеччи-

ні, Латвії та Китаї.  

Альона Молодиченко 
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 Овен. Перші дні весни пораду-
ють Овнів «сприятливою пого-
дою» в їх домі. Вам завжди 
щиро буде  хотітися повернути-
ся після трудового дня в рідний 
гуртожиток, де на Вас з нетер-
пінням чекатимуть друзі, які 
скучили за Вами після канікул. 
Середина весни принесе ба-
жані новини: якщо є щось, про 
що Ви вже давно турбуєтесь,  
то чекайте розв'язання про-
блем або інформації, яка допо-
може їх вирішити. Навесні 
Овнам особливо бажано біль-
ше відпочивати від щоденних 
турбот.  

Тілець. Гороскоп рекомендує 
Тельцям утриматися від дале-
ких поїздок, бажано перенести 
їх на майбутнє. Справа в тому, 
що Вас можуть обдурити: хитрі-
стю видурити грошові кошти, 
або ж самі можете з неуважно-
сті втратити щось важливе. Це 
єдине застереження для Тель-
ців, у іншому ж весна буде 
спокійною, і Ви з головою змо-
жете поринути в новий навча-
льний семестр. У навчанні 
Тельцям рекомендується не 
залишатися в тіні. Якщо будете 

уважними, гарно 
готуватиметесь 
до пар, є велика 
ймовірність 
того, що Вас 
помітять і Ви 
отримаєте ви-
нагороду, є 
великі шанси 
витягнути на 
стипендію на-
віть в тих, в 
кого нині її 
нема. 

Близнюки. Для Близ-

нюків весна обернеться приє-
мними потрясіннями. Це мо-
жуть бути приголомшливі нови-
ни від Ваших родичів чи близь-
ких людей, або ж дорогі та 
несподівані подарунки, приєм-
ні та корисні зустрічі, які ста-
нуть у нагоді навіть після нав-
чання. Рекомендується бути 
напоготові самотнім Близню-
кам, бо є велика ймовірність 
того, що саме навесні позна-
йомитеся з людиною, близь-
кою Вам по духу. Щодо нав-
чання, то ніяких проблем не 
передбачається, все буде тихо 
і спокійно. Не бійтеся змін у 
звичному укладі життя, які 
можуть здивувати Близнюків у 
середині березня. Приймайте 
все з радістю і легкістю.  

Рак. Менше сидіть вдома! 
Весна – саме час для вивчен-
ня захоплюючого світу навко-
ло. Певна річ, навчання відій-
де на другий план, але це не 
зменшить його продуктивність. 
Гороскоп на весну не рекомен-
дує Ракам-жінкам брати гроші 
в борг. Якщо Вам не терпиться 
придбати щось, знайдіть в собі 
сили і почекайте, поки прийде 
стипендія - не варто квапити 
події, позичаючи у когось мате-
ріальні цінності. Позикові гро-
ші Ви потім довго не зможете 
віддати. Загалом, весна буде 
вдалою і спокійною.  

Лев. Весна ідеально підходить 
Левам для того, щоб налагоди-
ти відносини з близькими 
людьми. Якщо Ви в минулому 
розсварилися, то зробіть пер-
шими крок на зустріч. Взаємо-
розуміння буде встановлено, і 
Ви знову зможете спілкуватися 
з рідними. Відпустіть подумки 

всі проблеми, що турбують 
Вас. Не забиваєте голову труд-
нощами і віртуальними негара-
здами. Знайте, що найближ-
чим часом нічого поганого 
відбуватися у Вас не буде, тому 
не турбуйтеся даремно, а розс-
лабляйтесь і поринайте внав-
чання. Приділіть весною трохи 
уваги своєму здоров'ю. Скільки 
б Вам не було років, ніколи не 
пізно встати на стежку розвит-
ку Вашої фізичної культури. 
Дуже сприятливими для Вас 
стануть такі види спорту, як 
йога та пелатес. Ви не тільки 
підкачаєте м'язи, але і відпочи-
нете морально, відволічетесь 
від рутинного навчання.  

Діва. Щоб досягти успіхів вес-
ною, доведеться розвивати в 
собі таку якість характеру, як 
поступливість. Стан навчання 
залежатиме від стосунків з 
оточуючими. Чим більше мати-
мете прихильників, тим на 
більші успіхи  зможете розра-
ховувати. Цієї весни  зірки не 
радять проявляти індивідуалізм 
у навчанні і відокремлюватися 
від колективу – це може пере-
шкодити виконанню Ваших 
честолюбних планів. Постарай-
теся оточити себе однодумця-
ми, які візьмуть безпосередню 
участь у Ваших справах і бу-
дуть самі зацікавлені у Ваших 
успіхах. Скористайтеся допо-
могою сміливих і креативних 
одногрупників. У любові мо-
жуть очікувати найрізноманіт-
ніші зміни, а якість любовних 
відносин буде залежати від 
того, чи вмієте Ви відчувати і 
розуміти емоції коханої люди-
ни. Самотні Діви другу полови-
нку шукатимуть довго, але 
наприкінці весни Ви можете 

зустріти кохання.  

Терези. Для Терезів цьогорічна 
весна буде винятково успішна 
і щаслива, принесе фінансову 
стабільність і благополуччя. 
Якщо захочете домогтися біль-
шого і станете мріяти про кар’-
єру, будьте готові добре попра-
цювати. Весна – не найкра-
щий час для того, щоб звільни-
тися з насидженого місця і 
зайнятися пошуком роботи.  У 
любовних відносинах Вас че-
кає багато романтики, але не 
намагайтеся перевіряти істин-
ність почуттів, змушуючи рев-
нувати. Ризикованість і аван-
тюрність у любові можуть Вам 
дорого обійтися! Будьте готові 
просто любити, не пред’являю-
чи до партнера ніяких претен-
зій. 

Скорпіон. Час попрацювати 
над собою. Весна обіцяє чима-
ло сюрпризів і несподіваних 
поворотів. Вас чекають великі 
звершення у навчанні. Не 
варто лякатися раптово вини-
каючих обставин. Подарунки 
долі приємно порадують. Ви, 
нарешті, отримаєте те, про що 
довго мріяли. Правда, для цьо-
го дійсно доведеться потруди-
тися. Для кар`єрного росту 
доведеться змінити тактику. 
Нові зв’язки будуть корис-
ними в майбутньому. В 
особистому житті чекають 
хвилювання, проте не поспі-
шайте розривати стосунки, 
спочатку важливо перекона-
тись, що людина Вам не потрі-
бна. 

Стрілець. Долати перешкоди 
будете наодинці, тож, у разі 
успіху, нагороду ділити ні з ким 



#МійПутівник. Львів: приїхати, побачити, закохатися... 
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Історія древнього Львова цікава і насичена. 
Згадка про це місто — у Галицько-
Волинському літописі -  датується 1256 ро-

ком. Древній Львів розкинувся на 7 горбах. У дав-
нину, один з них уподобав князь Данило, який, зі своїм сином 

Львом, повертаючись з походу, заклав заснування міста на одному з 
них. Легенда розповідає, що якраз на честь свого сина, який відріз-
нився доблестю в походах, і було названо Львів.  

Щоб сповна відчути атмосферу Львова, насолодитися ароматом 
кави та посмакувати смачного шоколаду, потрібно відвідати це місто, 
яке вразить своєю красою, гостинністю, неповторною аурою та 
унікальністю. В древньому місті Лева велика кількість архітектурних 
пам’яток, надзвичайних вуличок, таємничих храмів та старовинних 
особняків. Ти обов’язково повинен відвідати Площу Ринок, Львівсь-
кий оперний театр, Личаківський цвинтар, Бернардинський собор, 
парк «Високий замок» та «Криївку». А зараз трішки детальніше про 
кожне з цих місць. 

Площа Ринок – нашарування архітектурних ідей багатьох творців 
і століть, які, утім, мають одну єдину особливість – незмінну узгодже-
ність і гармонію. Від усіх будівель віє спокоєм, упевненістю, оптиміз-
мом і людяністю епохи європейського ренесансу. Прогулюючись 
площею, ми можемо відчути себе героями якоїсь старовинної доброї 
казки, в якій обов’язково мають відбуватися  дива. 

Львівський оперний театр – один з найгарніших театрів Європи, 
який, навіть, порівнювали з Паризькою та Віденською оперою. Стоя-
чи перед фасадом цієї фантастичної споруди, відчуваєш вічність ми-
стецтва. Як і зовнішній вигляд, так і внутрішній, вражає своєю кра-
сою, неповторністю та величністю. 

Личаківський цвинтар–історико-культурний музей-заповідник 
надмогильної скульптури та архітектури під відкритим небом, де похо-
вані відомі діячі мистецтва та науки, такі як Іван Франко, Володимир 
Івасюк, Іван Вагилевич та багато інших. Цвинтар вражає своєю ве-
личиною, там влаштовуються навіть нічні прогулянки для охочих від-
чути містику цього місця. 

Бернардинський собор - пам’ятка ренесансу, маньєризму і баро-
ко 1600-1630 років. Кожен із закутків монастирського подвір’я ди-
хає старовиною. Все там завмерло так, ніби й не було останніх чо-
тирьохсот років світової історії. Це дійсно надзвичайна архітектурна 
пам’ятка, яка заслуговує уваги мільйонів людей. 

Парк «Високий замок», розташований на Замковій (Княжій) горі, 
є найулюбленішим місцем для романтичних прогулянок львів'ян та 
гостей міста. Це старий тінистий парк, що височить над Львовом, 
руїни старовинного замку, оглядовий майданчик, краєвиди якого 
захоплюють дух. 

«Криївка» – ресторан-кнайпа, оздоблений у вигляді польової криї-
вки УПА, знаходиться у підвалі одного з будинків. Традиція входу до 
закладу передбачає знання гасла-пароля «Слава Україні - Героям 
слава», не назвавши який, не можна потрапити всередину та на 
перевірку чаркою медовухи для тих, хто старший 21 року.Там у тебе 
буде змога скуштувати справжнє львівське пиво «Зеник». 

Якщо ж ти приїхав до Львова і у тебе обмаль часу відвідувати 
визначні місця, то просто прогуляйся вузенькими вуличками, завітай 
у кав’ярню, де ти зможеш випити філіжанку кави та посмакувати 
справжнім львівським чоколядом. Тільки тоді можна поринути у ат-
мосферу цього міста, проникнутися його величністю та казковістю. 

Львів надає тобі великий вибір житла - це готель, хостел чи квар-
тира. На особистий розсуд кожного. Якщо ти бажаєш відпочити у 
хороших умовах, з сервісом, то зупиняйся у будь-якому готелі. Якщо 
ж тобі потрібно тільки відновити сили для подальших прогулянок міс-
том або для інших справ, то обирай хостел. Хто ж хоче і відпочити, і 
безтурботно провести час у компанії друзів, або ж, коханої людини, 
то обирайте квартиру. Що ж до цін, то зупинитися у готелі вам обій-
деться від 150 грн. і вище, у хостелі – від 80 грн., зняти квартиру – 
від 100 грн. Тому, якщо ти бідний студент і хвилюєшся, що не буде, 
де переночувати, то дарма - кожен зможе знайти  собі місце по його 
кишені. 

Львів – це справді місто, яке важко забути, адже там ти отримуєш 
велику кількість вражень і неодмінно везеш з собою його частинку - 
чи плиточку шоколаду, чи мішечок кави - і мрієш повернутися хоча б 
ще один раз.  Варто додати, що Львів – це і дуже романтичне 
місто. Там царює особлива атмосфера кохання: у кав’ярнях сидять 
парочки на побаченні, закохані на вулиці тримаються за руки і  на-
віть незнайомі люди доброзичливо усміхаються один одному. Важко 
уявити місто Лева без цієї присутньої у повітрі романтики, від якої 
стає так тепло і приємно на душі, навіть, якщо ти подорожуєш сам. 

Коли я вперше відвідала старий Львів, то закохалася з першого 
погляду. Склалося враження, наче я потрапила у минулі часи, які 
овіяні теплом та затишком, і мені геть не хотілося повертатися у реа-
льність. Ця неперевершена бруківка, якою крокуєш, прекрасні будів-
лі, затишні кав’ярні, від яких доноситься солодкий запах кави, жителі 
міста, які зустрічають тебе щирим поглядом – назавжди залишаться 
впам’яті. 

То ж газета «СМС» радить Вам більше подорожувати, пізнавати 
світ, адже він такий прекрасний та захоплюючий. Пам’ятайте, що 
поки ми молоді – для нас із легкістю долаються всі вершини!   Не 
сиди вдома, не заглиблюйся у рутину, а розмальовуй своє життя у 
різнокольорові фарби. Успіхів та натхнення вам! 

Вікторія Ковальчук 

не доведеться. Амурні справи – 
суперечливі. Бережіть стосунки, 
якщо маєте другу половинку. 
Якщо Ви переживете разом цей 
період, залишитеся парою на 
багато десятиліть. Для самотніх 
шанси зустріти половинку мініма-
льні. Щоб домогтися поставлених 
цілей у навчанні, потрібно буде 
неабияк попрацювати. Весна для 
Вас - час самовдосконалення. 
Зірки радять не підпускати сто-
ронніх занадто близько, бо це 
можуть бути мисливці поживитися 
за чужий рахунок. Фінансове 
становище матиме стабільний 
характер, стипендія приходитиме 
вчасно і, як не дивно, Вам її на 
все вистачатиме. Звикайте жити 
в достатку. Активний спосіб життя 
поліпшить самопочуття. Хронічні 
захворювання відступлять. 

Козеріг. Підвищення, спади, змі-
ни, відкриття… Весна буде різ-
ною. На Вас чекають дуже важли-
ві події, які змінять життя. Вдача 
на Вашому боці. Справи будуть 
рухатися швидко, а проблеми 
вирішуватимуться легко. У такому 
бурхливому потоці подій пам’я-
тайте про головну ціль – стипен-
дію. Амурні перипетії підуть на 
користь. У навчанні – або підйом, 
або участь у новому і складному 
позанавчальному проекті. Фінан-
сова складова не буде залежати 
від Ваших успіхів, батьки завжди 
допоможуть. Здоров’я не турбува-

тиме, якщо Ви приборкаєте шкід-
ливі звички, тому походи в 
«Шинок» весною варто буде при-
пинити.  

Водолій. Налаштуйтеся на позити-
вні особистісні зміни. Особливу 
увагу приділіть іміджу. Так чи 
інакше, але весною 2016 року 
Ваша зовнішність зміниться в 
кращий бік, а тому, навіть ті пред-
ставники протилежної статі, які 
ніколи раніше не звертали уваги, 
стануть цікавитися Вами. Швид-
ше за все, ця весна стане для 
Вас періодом оновлення і сприят-
ливих змін в особистому житті. 
Правда, зміни будуть тільки в 
тому випадку, якщо самі про них 
будете мріяти. До навчання буде-
те ставитися без зайвого фанати-
зму, але, незважаючи на це, сти-
пендія буде цілком задовільною. 
Якщо не боїтеся взяти на себе 
додаткову відповідальність, на 
Вас можуть очікувати важливі 
знайомства, які принесуть ко-
ристь в майбутньому. 

Риби. Час отримання знань і 
набуття досвіду. Весною Ви змо-
жете вийти на нові рубежі, поста-
вити перед собою нові цікаві 
завдання, а потім приступити до 
їх планомірної реалізації. Досягти 
успіху допоможуть такі якості 
характеру, як гнучкість і вміння 
підлаштовуватися під ситуацію і 
оточуючих людей. Щодо стипендії, 

то все залежатиме лише від Ва-
шого бажання і вмінь. Якщо до-
кладете чималих зусиль, то досяг-
нете бажаного результату. Любов-
ні стосунки будуть мінливі і непе-
редбачувані. У всякому разі, так 
буде здаватися з боку. Насправді 
ж Ви прекрасно знатимете, чого 
хочете від життя, а тому, викорис-
товуючи своє прекрасне знання 
людської психології, зможете 
побудувати своє особисте життя 
так, щоб воно цілком і повністю 
Вас влаштовувало. 

Підготувала Саша Дубовик 

_____________________________ 

Кращий фітнес в м.Переяслав-
Хмельницький! 
- Безкоштовна діагностика фігури  
- Тренування триває всього 30 
хвилин  
- Ефективний спосіб схуднути, 
підтримувати своє тіло в формі та 
піклуватися про своє здоров'я  
- Тренер завжди з Вами  
- Індивідуальний підхід та постійні 
заміри фігури  
- Школа харчування 
- Доступні ціни!  
Тел. для довідок: 093-457-24-92  
Ми працюємо на Грушевсько-
го 3/1:  
Пн - Пт 08:00-13:00, 16:00-20:00  
Сб 10:00-13:00  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%B0


Рай для книгомана, або як отримати 36 книжок, 

подарувавши лише одну – новий безпрецедентний флеш-

моб крокує ПХДПУ 
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 Чи мріяли Ви коли-небудь, ша-

новні читачі, про те, що в один прекрас-

ний день, подарувавши лише одну книгу 

зовсім випадковій людині, Ви зможете 

отримати навзамін кілька десятків над-

звичайно цікавих книжок і, можливо, 

нових друзів? Думаєте, фантастика? 

Такого не буває? А в цей час, зовсім 

поруч з Вами, десяток студентів нашого 

ВНЗ вже доводить зворотнє, і отримує 

книжки зовсім безкоштовно. А все це 

завдяки новому флеш-мобу, який з кож-

ним днем продовжує крокувати Украї-

ною! Ви заінтриговані?! Тоді Вам просто 

необхідно прочитати цю статтю, аби бути 

в тренді та отримувати від життя більше 

без особливих зусиль! 

Отже, відразу розповім про умови 

флеш-мобу чітко і по суті: Одного прекра-

сного дня ти знаходиш у соцмережі, на 

сторінці в когось із друзів, пост подібного 

змісту: «Хочу розповісти Вам про цікавий 

книжковий флеш-моб/обмін. Вашим 

завданням є купити одну книжку і висла-

ти її одній особі, а отримати навзамін 

близько 36 книжок. А, можливо, ще біль-

ше! Бажаєте взяти участь – прокомен-

туйте цей пост, і я напишу Вам деталі в 

особисті повідомлення.»  «Якесь кидало-

во», подумаєте Ви, але задля цікавості 

ставите плюсик, і Вам відписують при-

близно слідуюче: «Надішли книжку ось 

цій людині (вказується адреса), в якої я 

долучився до цього флеш-мобу. Потім 

розмісти у себе на сторінці пост типу як у 

мене. Люди, які відгукнуться на нього, 

мають вислати книжку мені, а ті, хто їм 

відповість – тобі». Як бачите -  все дуже 

просто! 

А тепер щодо секретів флеш-мобу, і 

як зробити так, щоб Вас знайшло чим 

більше книжок у відповідь: аби у Вас все 

отрималось, потрібно щонайменше 6 

осіб будь-якого віку і статі. Припустімо, 6 

людей ставить «+»  під Вашим постом, Ви 

даєте їм адресу людини, в якої постави-

ли плюсик під постом, а вони надсила-

ють їй по книжці. Але в цієї людини пост, 

окрім Вас, прокоментувало ще 5 людей, 

у яких на сторінках теж долучиться по 6 

друзів які мають надіслати книжки – 

тож, при умові, що всі чесно викона-

ють умову флеш-мобу і надішлють 

книжки, ця людина отримує 36 

книжок. Чим більше людей долу-

читься – тим більше книжок у неї 

буде!  

З точністю до одного, те ж саме по-

вторюється з Вами, коли на Вашому 

місці опиняється друг, який перейняв у 

Вас цей пост. За такою ж схемою тепер 

36 книжок, при умові, що всі чесно ви-

конають умову флеш-мобу і надішлють 

Вам по книжці, буде і у Вас! І далі по 

накатаній системі. Як бачите - все 

надзвичайно просто!  

Із особистого досвіду: в цьому флеш-

мобі я беру участь вже третій місяць. Я 

принципово не рахував на сторінках 

друзів скільки книжок мені має прийти, 

але точно знаю, що лише в моєї доброї 

знайомої з університету Шевченка, яка 

долучилась до флеш-мобу на моїй 

сторінці, під постом відписало близько 

20 її друзів. На момент написання цієї 

статті (початок березня 2016 року), я 

вже отримав кілька книжок, одна з яких 

виявилась саме тією, про яку я мріяв 

десь півроку, але шкодував грошей на її 

покупку. В дорозі ще кілька книжок! 

Відповіді на виникаючі питання: 

багато хто з тих, хто долучався до флеш-

мобу на моїй сторінці запитували мене, 

чи обов’язково надсилати саме нову 

книжку? – звісно, що можна надсилати й 

свої старі книжки, головне, аби вони 

були в гарному стані. Мені особисто 

надіслали багато книжок, випущених в 

2013-2015 роках, які є новими, просто 

один раз прочитані перед тим людьми, 

які мені їх надіслали. Як то кажуть - у 

кожного свій вибір книжки і її шляху! 

 Були питання і про те, чи обов’язко-

во відправляти книжку поштою. Щодо 

мене, то я передав книжку людині, якій 

мав, особисто, тому що я її знаю! Тому, 

якщо є можливість передати власноруч, 

чому б цього не зробити? Хтось бажає 

надсилати книжки «Укрпоштою», але, 

чесно кажучи, через неї книжки ідуть 

дуууже довго, тому краще скористатись 

«Новою поштою». І ще, будь ласка, при 

відправці оплачуйте доставку книжки і 

всі платежі з 

відправки – з особистої практики знаю, 

що відчуваєш себе незручно, коли тобі 

приходить книжка, а ти маєш заплатити 

20 гривень, аби її забрати. У наш час це 

невеликі гроші, тому оплачуйте відправ-

ку книжки самі, аби це був дійсно пода-

рунок – тим паче, відправляти треба ж 

всього одну! 

Ну і аби моя стаття не була моноло-

гом,  наостанок  пропоную Вам бліц-

інтерв’ю з людиною, яка дала поштовх 

цьому флеш-мобу в нашому місті та 

університеті, активісткою студенського 

самоврядування Анастасією Смірновою: 

- Настя, розкажи, будь ласка, звідки 

ти перейняла цей флешмоб? Чи знаєш 

ти історію його створення?  

- Якось сталось так, що я дуже довго 

не могла знайти вартісну книгу для про-

читання, і тоді знайомий запропонував 

мені взяти участь в даному флеш-мобі. 

На жаль, історію створення флеш-мобу я 

не знаю, але чула про щось подібне вже 

дуже давно.  

- Скільки людей його підтримали на 

твоїй сторінці? Скільки книжок вже 

маєш? 

- У мене на сторінці долучилось 4 

людини. На даний момент маю 2 

«обіцяні» книги, які не маю змоги поки 

забрати, і одне повідомлення з пошти 

про доставку посилки! 

- Наскільки важливо підримувати 

такі флешмоби, на твою думку? Яке 

місце займає книга у твоєму житті? 

- Підтримувати хороші починання - 

завжди важливо! А тут ще й чудовий бо-

нус - багато цікавих книг, які, можливо, 

ви б ніколи самі для себе не обрали! 

Особисто для мене, книга - один з клю-

чових аспектів життя, а навчаючись на 

філологічному факультеті, прив’язала 

себе до них ще на декілька років. 

А мені не залишається нічого дода-

ти, окрім того, як запросити Вас 

долучитись до флеш-мобу на 

сторінках Ваших друзів і знайо-

мих, і на власному досвіді зро-

зуміти, наскільки це круто -  отри-

мати велику кількість цікавих та ко-

рисних книжок для своєї домаш-

н ь о ї  б і б л і о т е к и . 

Не будьте байдужими - насо-

лоджуйтесь кожною миттю сво-

го життя та читайте  лише  найкраще!  

Максим Левченко 



24 лютого минуло 40 днів 

від моменту, коли на 41-ому 

році раптово обірвалось життя 

непересічного викладача, док-

тора політичних наук, професо-

ра та просто Людини, яка всю 

себе віддавала служінню рідній 

державі - Ярослава Олександро-

вича  Потапенка. Згадаймо 

великого Наставника, який не 

словом, а ділом, віддаючи всьо-

го себе, творив щасливе 

«завтра» для своєї держави, та 

на власному прикладі вчив 

цьому молоде покоління 

українців. 

Народився Ярослав Олек-

сандрович 28 жовтня 1975 

року у селі Пірново на Київщи-

ні. Закінчив Переяслав-

Хмельницьку школу №6, був 

товариським і розважливим 

хлопцем, за що його і донині 

поважають однокласники. По-

тім розпочав навчання у нашо-

му педагогічному університеті, 

за спеціальністю «Всесвітня 

історія і народознавство», де і 

залишився, згодом, виклада-

ти ,на рідному історичному фа-

культеті. Своїми спогадами про 

те, як Ярослав Олександрович 

читав свої перші лекції, 

поділився колишній студент-

історик Олександр Шевченко 

(1999-2005 навч.роки): 

«Спочатку, на перших лекціях, у 

нас майже ніхто його не слухав: 

шуміли, не реагували на нього, 

навіть, бувало, не ходили на 

пари. Багато хто думав, що він 

молодий і з ним можна з буде «і 

так все вирішити». Але не так 

сталося, як гадалося! Всю 

серйозність його предметів ми 

зрозуміли, коли ледве не злетіли 

зі стипендії і отримали за про-

пуски «на горіхи» в деканаті. На 

семінарах Потапенко заборо-

няв читати із зошита, потрібно 

було відповідати на запитання 

самостійно, без додаткової 

літератури. Пояснював нам, що 

таке маргіналізація сучасної 

молоді, а за вікном, біля друго-

го корпусу, якраз хтось зі студе-

нтів дуже матюкався – це був 

найкращий наочний приклад. 

Інколи підміняв його на лекціях 

і семінарах у молодших курсів, 

а цю честь мав не кожен! Зав-

жди з притаманними йому ма-

нерою читання і гумором. Важ-

ко повірити, що його не стало. 

Я завжди  пам’ятатиму його 

енергійним, працьовитим, ввіч-

ливим і людяним.» … так воно і 

є. Ярослав Олександрович зав-

жди був одним з найулюблені-

ших викладачів на факультеті. 

Його лекцій та семінарів зав-

жди з нетер-

пінням че-

кали студен-

ти, бо він 

кожне за-

няття про-

водив не 

традиційно, 

а щоразу з 

актуальни-

ми наочни-

ми прикла-

дами із 

життя, які 

він завжди, 

в ході своїх 

досліджень, тезисно виписував 

собі на чорновик або окреслю-

вав олівцем на першоджерелі. 

Пари завжди проходили в легко-

му творчому руслі, з притаман-

ним Ярославу Олександровичу 

життєвим гумором та іронією, 

без яких не можна уявити жод-

ну з його пар. Завжди толерант-

ний, до студентів завжди на 

«Ви». Напевно, і тягнулось до 

нього студенство через те, що 

для кожного він міг приділити 

час, знайти підхід, підказати 

щось не тільки в галузі історич-

ної науки, а й науки життя. Він, 

незважаючи на те, що був про-

фесором і доктором наук за 

рангом, для багатьох із нас, 

студентів, в душі був справжнім 

Другом, але це ніяк не назвеш 

панібратством – Друг за позиці-

єю і духом, Друг за світосприйн-

яттям і баченням. Єдина відмін-

ність полягала лише в різниці у 

віці і статусі викладача. Все 

інше, здебільшого, стералось. 

Багато хто згадує його як 

майстра 

спорту з 

кікбоксингу, 

викладача 

курсів цього 

мистецтва. 

Його спортс-

мени-

вихованці 

завжди пам’-

ятатимуть ту 

легкість по-

дачі навиків 

кікбоксингу, 

коли Яросла-

ву Олексан-

дровичу вдавалось дати вихо-

ванцям таке завдання, вико-

навши яке, спортсмен мимо-

волі міг засвоїти те, що до того 

йому не вдавалось. 

Але багато хто з нинішніх 

студентів історичного факульте-

ту запам’ятає його як побрати-

ма у, за його ж словами, 

«черговому етапі національно-

визвольної боротьби за волю і 

незалежність України» - Револю-

ції гідності. Він завжди був не-

байдужий до будь–яких проявів 

несправедливості і надихав на 

боротьбу всіх нас! Пліч-о-пліч, зі 

своїми студентами, вистояв він 

і під кийками «Беркутів» в кро-

ваву ніч на 30 листопада, і на 

Інститутській, і в Маріїнці… Спо-

гади ніколи не покинуть серця і 

душі тих, хто разом з ним в ті дні 

теж був у вирі «вогняної зими»! 

Зібравши однодумців у лави 

самооборони, продовжив боро-

тьбу в Переяславі, де спільними 

зусиллями було організовано 

спільне з міліцією патрулюван-

ня міста, з метою запобігання 

різноманітних провокацій і за-

безпечення правопорядку і 

спокою в нашому рідному місті. 

Не залишався осторонь і війни 

на Сході, об’єднав волонтерів і 

здійснив десятки поїздок у зону 

проведення АТО, завжди доста-

вляючи захисникам все найне-

обхідніше у той чи інший період 

визволення української землі 

від російської окупації.  

Про Ярослава Потапенка і 

його позитивний вплив на вихо-

вний процес молодого поколін-

ня  української нації можна 

говорити годинами, але все це 

буде зайвим, в порівнянні з 

тим, що відчувала і відчуває 

кожна людина, яка знала цього 

великого українця, невтомного 

борця, неповторного наставни-

ка і  новатора-науковця, автора 

численних наукових доробків, 

вірного друга і соратника, прик-

лад для наслідування, справж-

нього героя своєї землі і просто 

людину, яку багато хто з нас 

пам’ятатиме все своє життя – 

Ярослава Олександровича По-

тапенка. Багато гарного він 

зробив на своєму життєвому, 

але так рано обірваному, шля-

ху. Тож давайте зробимо все 

належне для того, аби пам’ять 

про цю людину ніколи не згаса-

ла в наших серцях. Давайте 

поширювати серед українців 

той науковий заповіт, який за-

лишила ця людина у своїх нау-

кових працях. Давайте продов-

жувати ті світлі, добрі та потрібні 

справи, які розпочав Ярослав 

Олександрович Потапенко. Ми 

зробимо все для того, аби бути 

гідними українцями, що жити-

муть за тими принципами та 

ідеями, за якими жив наш 

Наставник і Побратим. 

Світла пам’ять про Яросла-

ва Олександровича до скону 

житиме в наших душах і серцях! 

Герої не вмирають! Слава 

Україні! 

Максим Левченко 
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Пам’яті наставника і справжнього українського 

патріота Ярослава Потапенка 



Кросворд: Ви чекали – ми зробили!  
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Ідея розмістити кросворд на останній сторінці нашої газети вирувала в повітрі уже дав-

но, але для нього завжди було замало місця. 25 січня 2016 року, в Тетянин день, твор-

чий колектив університетського радіо «RadiVoAfrodita» в особі незмінних ведучих Євгена 

Аврамича і знаного бренд-войсу нашого університету Андрія Іващенка проводили кіль-

кагодинний радіомарафон з нагоди відкриття нового сезону нашого улюбленого радіо. Ведучі обдзвонювали цікавих особистос-

тей нашого університету, і, серед інших, набрали до главреда нашої газети Максима Левченка. В ході веселої розмови, ведучі 

розпитали про справи в нашій газеті та внесли Максиму пропозицію ввести в ній довгоочікувану рубрику «Кросворд». Ця пропо-

зиція була вже не першою в нашій практиці, її і раніше просило багато читачів нашої газети. Отож, у зв’язку з численними про-

ханнями,  ми презентуємо Вам довгоочікуваний кросворд та оголошуємо КОНКУРС: Розгадуйте кросворд та надсилайте 

відповіді на нашу електронну скриньку smsgazeta@ukr.net  - той, хто першим виконає всі завдання правильно, отримає сюрп-

риз від нашої газети! Хай щастить!  

Запитання кросворду: 

1.Суцвіття злаків. 2. Цифра, число. 3. Німецький шахіст, чемпіон світу. 4. День урочистого відзначення події. 5. Українська 

письменниця, повість «Інститутка». 6. Країна Африки. 7. Умовний знак. 8. Річка Західної Європи ( в основному у Німеччині). 

9. Невелике сузір’я Північної півкулі. 10. Посудина для пиття у вигляді рогу тварини. 11. Один з двох розрядів живих істот. 

12. Тип військового корабля. 13. Столиця республіки в Прибалтиці. 14. Прізвище однієї з міфічних Медуз. 15. Одна гра у шахи. 

16. Районний центр Волинської області. 17. Низький жіночий одяг. 18. Будь-яке змагання у стародавніх греків. 19. Опера Ж. 

Бізе. 20. Німецький бомбардувальник часів ІІ світової війни. 21. Французький письменник , роман «Вогонь». 22. Результат нав-

чання. 23. Український байкар. 24. Тварина, що літає. 25. Прізвище українських співаків : оперного та естрадного. 26. Змія 

родини удавів. 27. Дорогоцінний метал. 28. Ім’я матері Ісуса Христа. 29. Ім’я одного з царів у Росії. 30. Гірський масив Карпат 

( Польща , Чехія). 31. Різновид вальсу. 32. Вайлувата, неповоротка людина. 

Підготувала Саша Дубовик 

Копаючись в минулім й сьогоденні, 

Аналізуючи майбутнього ходи, 

Історика обов'язки буденні - 

Не абищо, а істину знайти. 

 

Підняти з дна морів скарби забуті, 

Почуть будильник і поплентать на урок, 

Де у всіх фарбах описати війни люті 

Й причинно-наслідковий їх зв'язок. 

 

У снах із шпагою й трояндою для дами 

Чи гострим гладіусом і важким щитом, 

Ходить, тобі відомими, стежками, 

Колись реальності, що зараз стала сном. 

 

В інтриги між дворянськими родами 

Чи війни проти «злих єретиків», 

Веде історія таємними ходами 

Аж у химери незапам'ятних віків. 

 

Де залишки цивілізацій нам відомих 

Й де загадкового, незнаного сліди, 

До відкриттів забутих і до нових 

Веди нас, о Історія, веди. 

 

Микола Митрофаненко (студент 2 курсу ІФ) 


