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Новий рік стукає у двері, на порозі Дід Мороз та Снігуронька, вони
подарунки нам привезли. Дід Мороз – чарівник, найдобріший і славний, зимовий,
казковий герой!
Снігуронька – дівчисько пустотливе, їй ігри подавай та хороводи, вона
незрівнянно хороша, на щоках – рум'янець троянди, ніжний голос, легкий крок.
Привіт, шановний старенький бородатий Діду Морозе!
Ми, студенти Державного університету телекомунікацій – майбутні
документознавці та аналітичні експерти, ніколи раніше тобі не писали. Навіть у
дитинстві. Можливо, ти сааме нашого листа й не прочитаєш, не встигнеш, а, може,
твої помічники-гноми цей лист відкладуть до коробки з надписом «пусті
бажання»… усяке буває. Але ми не втрачаємо надії.
Далі, власне, наші бажання.
Перш за все хочемо, щоб у новому році ми не потребували сну. Тоді б усе
встигали: вчитися, робити ґрунтовні дослідження, займатися спортом,
відпочивати. Іще ж урахуй: коли світить сонце, воно якось не можеш нічого писати, працювати в режимі багатозадачності, активно мислити, натхнення
втікає. Адже всім відомо, що студенти – нічні істоти.
Друге прохання. Якщо маєш таку можливість, то начаклуй без зайвих проблем скласти заліково-екзаменаційну сесію. Ти як, зможеш?
Наше третє бажання, дідусю: нехай у студентських холодильниках завжди буде (хоч якась) їжа,… бо миша на гойдалці вже набридла.
Наступне бажання – це ліфт в університеті! Ми, звичайно, розуміємо, що спорт – це
наше життя… АЛЕ! Більшість студентів, поки піднімуться на потрібний поверх, засинають від
втоми.
Ну ось ми дійшли до останнього, найбажанішого. Дідусю Морозе, Снігуронько, хай
наші любі викладачі будуть завжди веселими та життєрадісними, хай гордяться нами – їхніми
вихованцями, хай добро й затишок панують у нашому Університеті.
І подаруй нам казку, надію на щось особливе та нездійсненне.
Заздалегідь дякуємо!
Від справжніх студентів Державного університету телекомунікацій казковому Діду
Морозу та Снігуроньці.
(текст листа підготували Лебідь Анастасія, Цапко Єлизавета, студенти гр. ДЗД-21,
Глазиріна Олеся, студентка гр. АЗД-21)

Новорічні свята – це не тільки величезне застілля, подарунки під ялинкою,
це казкова атмосфера, наповнена приємними клопотами,
щирі обійми та побажання рідних і друзів, а також НАШИХ викладачів!

Петькун
Світлана
Михайлівна,
завідувач
кафедри
документознавства та інформаційної діяльності:
Я бажаю всім студентам у рік жовтої земляної собаки
завжди дотримуватися правила відданості та дружби. Бо собаки
завжди вірні. Чомусь уважається нормою, коли людина викидає на
вулицю чотириногого хатнього «улюбленця», але собака до
останнього буде чекати свого господаря – тварини дуже рідко
зраджують. Тому бажаю Вам мати прекрасних товаришів та бути
такими ж відданими в дружбі. Дослухайтеся до порад викладачівнаставників, будьте щасливими, успішними, перспективними!

Кирилюк Наталія Андріївна, викладач:
Успіхів, везіння та собачої вірності друзів, любі
студенти! Стосовно навчання, то я вважаю, що все повинно
бути в міру, без фанатизму: має бути час для опрацювання
нового матеріалу, роботи в бібліотеці й обов’язково години
для відпочинку, спілкування з друзями. Головне, щоб Ви
були здорові та з оптимізмом ішли по життю.

Сидоренко Тетяна Михайлівна, викладач:
Я б хотіла побажати в Новому році Вам, студентам,
наполегливості в навчанні, якомога більше уваги приділяти
самоосвіті. Будьте більш впевнені в собі, хай словом «хитромудрі»
характеризують саме Вас. Бажаю, щоб цей рік для всіх був
насичений різноманітними та яскравими подіями.

Петров Олексій Олександрович, викладач:
Бажаю, щоб Ви в новому році вчасно й активно ходили на
заняття. Гарних та справедливих оцінок! Міцного, сибірського,
здоров’я не тільки для Вас, але й для Ваших рідних та коханих
людей! Будьте слухняними та дисциплінованими студентами.

Інтерв’ю брали Арбузова А., Хомич Н.,студенти гр. ДЗД-31
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Я тут був
ДЕКАНАТ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ
МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Ми часто буваємо в нашому деканаті.
Жодне важливе студентське, та й не тільки,
питання не обходиться без звернення до цього
структурного підрозділу Державного університету
телекомунікацій.
Цього разу ми завітали сюди з іншою метою
– дізнатися, як же працює деканат, які посадові
обов’язки в його співробітників. І яким же було
наше здивування, коли ми усвідомили колосальний
обсяг роботи людей (директора, його заступника,
методистів), які завжди знаходять час для
найдрібнішої проблеми кожного студента!
Головною постаттю нашого деканату, звичайно, є директор Навчально-наукового
інституту менеджменту і підприємництва, кандидат технічних наук Сергій Анатолійович
Федюнін. Важливу роль у функціонуванні нашого інституту відіграє й заступник
директора ННІМП, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки
України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Олександр Петрович
Ващенко. І, звичайно, не можна уявити собі роботу деканату без методиста вищої категорії
Валентини Василівни Примак.
Основними напрямками діяльності цього підрозділу
університету є навчальна, методична та організаційна
робота, структура якої передбачає:

укладання навчальних планів, орієнтованих на
потреби студента, та на основі затребуваних ринком праці
компетенцій;

пошук
оптимальних
шляхів
надання
студентам можливостей здобути визначені компетентності;

забезпечення якісного рівня викладання на
основі принципу «навчання через практику»;

рекомендації
щодо
розроблення
та
впровадження нових навчальних курсів і спецкурсів;

дотримання
ефективної
комунікативної
культури (уміти слухати й чути інших, формулювати свої і
толерувати інші погляди) тощо.
І це лише незначна частина функцій деканату. Його працівники постійно
комунікують зі студентами, переймаються їхніми проблемами, радіють перемогам та
максимально йдуть назустріч тим, у кого «не склалося» з сесією 

Серед українців у
давнину ворожили не
тільки відьми, волхви чи
ворожбити,
але
й
пересічні
люди.
Цікавили населення різні
теми: який буде врожай
у новому році, яка доля
чекає
на
дівчину.
Найпопулярнішим
періодом для ворожіння
в Україні є новорічна
ніч.
Ворожіння
на
Новий рік? А чому б і ні!
Бажаєш дізнатися своє
майбутнє? Ще б пак! Тим більше що в новорічну ніч
це реально, як ніколи.
1.
Ворожіння за допомогою каблучки
Хочеш дізнатися, коли вийдеш заміж? Тоді
причепи на волосині золоту обручку й опусти її в
порожню склянку. Скільки разів перстень вдариться
об стінку склянки, стільки тобі років чекати до
весілля.
2.
Ворожіння на папері
Під Новий рік запали папір так, щоб тінь від
нього падала на стіну. За обрисами тіні ти багато чого
дізнаєшся про події, які на тебе очікують у 2018 році.
Головне, «увімкни» фантазію.
3.
Як дізнатися свою долю під час
сновидінь
Нарешті, найскладніше ворожіння, адже для
цього доведеться забути про святкування й лягти
спати новорічної ночі. Перед сном з'їж щось солоне й
нічого не пий. А лягаючи в ліжко, скажи: "Суджений,
ряджений, прийди до мене й напої мене!" Хто
принесе уві сні воду, із тим і весілля буде в новому
році.
Але завжди слід пам’ятати: не варто
Ми щиро вдячні Вам, Сергію Анатолійовичу, та співробітникам деканату за якісну
захоплюватися занадто різними ворожіннями й
організації
роботи, створення оптимальних умов для здобуття сучасної освіти в нашому
беззастережно всьому вірити. Інакше можна, як
кажуть, злякати долю й просто насмішити всіх Інституті, за розуміння, підтримку й батьківське ставлення!
навколо.
О.Пустова, астролог ДЗД-31

Є. Цапко, студентка гр.. ДЗД-21

На що здатна студентська новорічна й астрономічна фантазія?!
Закуска в лаваші
Складові:
– 2 листи тонкого лаваша
– 200 г ковбаси, яку знайшли у своєму або сусідському
холодильнику – 3 листка будь-якої доступної зелені – пів
цибулини – помідор або кетчуп
– солоний огірок– 0,5 столової ложки олії
– 100 г будь-якого твердого сиру.
Приготування:
Ковбасу, зелень, помідор (якщо є), солоний огірок наріжте тонкою соломкою,
цибулю – півкільцями. Сир натріть на дрібній тертці.
Змішайте всі інгредієнти в мисці і викладіть на листи лаваша, зверніть їх рулетом,
розріжте кожен на 3 частини.
Рулетики злегка обсмажте на сковороді, змащеній олією.
Студентсько-ресторанне блюдо готове! Смачного!
Картопля-гармошка
Складові:
– 5-6 картоплин
– 5-6 смужок сала, що залишилося з маминої передачі
– сіль і перець – за смаком.

А ось ще один картопляний варіант,
або «Якщо в холодильнику залишилися яйця»
Складові:
– 1 кг картоплі
– два яйця
– 100 г будь-якої ковбаси або сала
– 100 г твердого сиру
– 50 мл сметани або майонезу (на любителя)
Приготування:
Картоплю помити й зварити в мундирі до готовності, остудити та розрізати уздовж
на дві частини.
Із половинок картоплі необхідно акуратно вийняти середину.
Дрібно нарізані ковбасу або сало, сир і розтовчену м’якоть картоплі змішати з яйцем
і сметаною (майонезом).
Залити цією сумішшю половинки картоплі й запікати в духовці (глибокій сковорідці)
до утворення золотистої скоринки.
А якщо посипати зеленню, то буде дуже смачно й святково!
Ну, і звичайно, коронною стравою студентського новорічного столу стане
«Усе, що передала мама»

Приготування:
Картоплю почистити, зробити надрізи (не доходячи до кінця) з відстанню 1 см. У
надрізи вставити тонко нарізане сало. Картоплю трохи посолити, поперчити,
загорнути у фольгу (можна і без неї).
Викласти у форму для запікання. Поставити в духовку (або під кришку у сковорідку,
змащену олією).
Запікати протягом 45-55 хвилин (час приготування залежить від розміру й сорту
картоплі). Готову картоплю посипати зеленню (якщо є, а ні, то й так пальчики
оближеш! Головне подавати до столу гарячою!)

Ми вирішили не виділяти тут якісь окремі страви,
адже сумка з дому в кожного напакована різним –
котлети, ковбаси, відбивні, салати, голубці, піца…
Ну, дуж-ж-ж-ж-же смачно!
А на десерт – пакуночок цукерок від Діда Мороза
А.Пилипей, студентка гр. АЗД-11
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КОЛЕГАМ ВІД КОЛЕГ У РІК ЖОВТОЇ СОБАКИ
Шановні викладачі кафедри документознавства та інформаційної діяльності!
Користуючись нагодою, вітаємо Вас із прийдешнім Новим роком! Бажаємо, щоб у Новорічну ніч у Ваші
оселі постукало щастя! І дай Боже, щоб у цей момент двері відкрили саме Ви, а не Ваші гості…
Любі наші, саме ці породи собак викликають у нашій уяві Ваш образ:
Світлана Михайлівна Петькун,
завідувач кафедри

Катерина Іванівна Климова, доцент кафедри

Ліна Володимирівна Мельнічук,
доцент кафедри

Наталія Андріївна Кирилюк,
доцент кафедри

«Зайчику, сонечко, Ваша курсова
нікуди не годиться!»
Вікторія Іванівна Качмала, доцент кафедри

«А що ж Ви можете?..»

«А що це у Вас таке?

Леся Володимирівна Пізнюк,
доцент кафедри

Наталія Анатоліївна Дубовик,
доцент кафедри

«Шановне панство, воно ж,
кажуть, тра’ вчитися!»

«Шановний студенте, прийдете
завтра, складете вчорашнє,
потім поговоримо...»

Пор-р-р-р-рву як ТузІк «грЄлку»
Тетяна Михайлівна Сидоренко,
доцент кафедри

«Шановні брати й сестри, або Ви вчитеся,
або з Вас стаття в газету!»
Олексій Олександрович Петров,
доцент кафедри

«Мої карапузІки, я Вас дуже прошу,
ходіть на пари...»

«Любі дітки, Ви не ходили, у Вас «незарах»
Руслана Вадимівна Аташкаде, доцент кафедри

«А тепер з усього зробіть висновок...»

ПІДТРИМКА Є

Ліна Григорівна Стороженко, доцент кафедри

«Учитися, звичайно, треба, але не забувайте: життя одне...»
Із любов'ю літредактори: Тетяна Сидоренко, Ліна Стороженко
технічний редактор – Руслана Аташкаде

НОВОРІЧНІ ПЛАНИ

БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я!
Зимова пора року − це час, коли
організм потребує додаткової уваги.
Щоб хвороби «не зазіхали» на наше
здоров’я,
потрібно
вчасно
потурбуватися про власний імунітет −
опірну
здатність
організму
до
інфекційних агентів і чужорідних
речовин. Щодня наш імунітет бореться
з бактеріями та вірусами, виводить
токсини; тож йому необхідна підтримка у вигляді додаткових
вітамінів, мінералів та здорового способу життя в цілому.
За перших проявів ослаблення організму не варто відразу
купувати різні препарати для підвищення імунітету. Оскільки за
надмірного вживання подібних засобів можлива зворотна реакція,
тобто порушення нормальної роботи імунної системи. Тим паче, що
секрет підвищення захисної реакції організму простий: їжте все
природне, пийте трав’яні настої, прогулюйтеся на свіжому повітрі – й
імунітет буде міцний і сильний, а отже, і ви теж.
Для профілактики та в період ослабленого імунітету першим і
головним кроком буде правильне харчування: уживання свіжих овочів
та фруктів, лісових ягід (журавлина, брусниця), відварів із сухофруктів
та шипшини. Дієтологи рекомендують їсти багату білком їжу, типу
м’ясо птиці, рибу, морепродукти та яйця. Для імунітету найбільш
важливими будуть вітаміни А й С, високий вміст яких є в
журавлиному морсі, цитрусових та моркві. Але пам’ятайте: усього має
бути в міру, без фанатизму.
Не слід також уникати занять спортом, загартовування (без
радикальних методів) і прогулянок на свіжому повітрі. Будьмо
обачними й підготуймо імунну систему для захисту нашого здоров’я.

Новий рік – одне з найпопулярніших календарних свят. Це,
мабуть, єдина подія, яку протягом століть щорічно відзначають у
всіх країнах і на всіх континентах, яку знають, люблять і з
нетерпінням чекають люди.
Новий рік – магічний час, коли збуваються найзаповітніші бажання. Кожен
студент чекає чогось позитивного, чарівного та безтурботного в ці дні.
Напередодні Нового року ми поцікавилися в студентів-документознавців та
аналітиків про їхні очікування від новорічних свят. В опитуванні взяли участь 50
студентів 1 – 4 курсів.
Які подарунки хотіли б отримати на Новий рік?
Більшість, а саме 36% студентів, мріють про новенький телефон (мабуть,
айфон 10 ), комп’ютер (8% респондентів). 24% опитаних мріють про
іграшку, щоб знову на якийсь час відчути себе дитиною. А деякі дівчата (8%)
від своїх коханих ніяк не дочекаються прикрас, тому, хлопці, задумайтесь!
8% респондентів мріють на Новий рік зустріти своє кохання, адже в новорічну ніч всі
бажання здійснюються.
Що Ви подаруєте рідним на новорічні свята?
Ну, звичайно, солодощі (60,7%), щось із одягу (25%), парфуми (3,6%), а 4%
студентів, які взяли участь в опитуванні, планують у новорічну ніч подарувати кохання
дорогій людині. А чому б і ні? Головне нічого не наплутати, бо, знаєте ж, ніч під Новий
рік, вона така…
Де плануєте святкувати Новий рік?
51,6% респондентів будуть святкувати Новий рік із рідними, а 32,3 % студентів
планують зустріти 2018 рік Жовтої собаки з друзями й відірватися на повну. 12,9%
опитаних ще не визначилися з цим питанням.
Яскраві моменти 2017 року
У кожного з нас є незабутні та яскраві моменти 2017 року. Для 26,7% студентів це
вступ до Державного університету телекомунікацій. А от 36,5% респондентів із теплом
згадують літній відпочинок року, що минає. Незабутнім для 26,7% учасників
опитування стало святкування власного Дня народження, частині студентів
запам’яталося весілля подруги (3,3%), декому подорожі (5%).

К.Погоріла, студентка гр. ДЗД-31

Результати соцопитування узагальнила К. Чубук, студентка гр. ДЗД-31
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КОНКУРС «НОВОРІЧНА ЛИСТІВКА»

Чим відрізняється Дід Мороз від Санта-Клауса
Головний убір.
обшита
хутром. У Сантанічний ковпак із помпончиком.
Борода.
вга, до пояса. У Сантакоротка борода у формі лопати.
Верхній одяг
а шуба до п’ят. У
Санта-Клауса коротка куртка.
Колір шуби. У Діда Мороза шуба може бути червона,
синя та навіть біла. У СантаЩо тримає персонаж. У руках Діда Мороза посох. У
Санта-Клауса в руках мішок із подарунками.
Пояс
-К
Взуття.
Окуляри. У Санта-Клауса зір поганий, тому він носить окуляри. Дід Мороз бачить
добре й не користується додатковими засобами для покращення зору.
Транспортний засіб. Класичний Дід Мороз
у санях,
запряжених трійкою коней. Санта-Клаус їздить у візку, запряженому оленями.
Помічники. Дідові Морозу допомагає його внучка Снігуронька, а СантаКлаусу ельфи.
Місце перебування. Санта-Клаус мешкає у Фінляндії в регіоні, званому
Лапландія, а Дід Мороз живе на березі річки Сухона (15 км від міста Великий
Устюг у Росії).
До речі, прообразом Діда Мороза вважають християнського
Святого Миколая. Жив він давним-давно в турецькому місті Міра і був добрим
чудотворцем та покровителем викрадених і загублених дітей.
Що ж стосується Санта-Клауса, то зараз широко поширена думка, що
компанія “Кока-кола” створила сучасний образ цього казкового героя.

Відповідно до розпорядженням ректора В. Б. Толубка про
активне впровадження іноземної мови в навчально-виховний процес,
із 22 листопада до 22 грудня 2017 року в Навчально-науковому
інституті менеджменту та підприємництва Державного університету
телекомунікацій відбувся конкурс на кращу новорічну листівкупривітання англійською мовою, у якому взяли участь студенти 1 – 4
курсів спеціалізацій "Документознавство та інформаційна діяльність"
й "Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю".
Для участі в Конкурсі свої творчі доробки представили 26
студентів.
За підсумками конкурсної комісії перше місце посіла робота
Каріни Рибалко, студентки ІІІ курсу:

Dear teachers and students!
Congratulations on the upcoming New Year!
We wish that, along with the holiday, happiness, prosperity,
peace and love are knocked at the door! We wish this year to be
successful, kind, prosperous and successful! We want great luck
and wonderful inspiration everywhere!

А.Кулибаба, студентка гр. ДЗД-41

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖНИЦЮ Й
БАЖАЄМО ПОДАЛЬШИХ ТВОРЧИХ ЗЛЕТІВ!
Члени журі Конкурсу

ОВЕН
У наступному
році
Овни
раптово
відчують себе
найчарівніши
ми у Всесвіті, тому опиняться
в центрі уваги натовпу
шанувальників.
Але
пам'ятайте, що обережність
не зашкодить, тому не
пірнайте у вир із головою,
адже є ризик, що незнайоме
вам водоймище виявиться
занадто глибоким, і тоді ніяка
Собака не допоможе вам
випливти на берег.

ТІЛЕЦЬ
Не

менш
упертих
Тільців чекає
запаморочлив
ий рік, який
закрутить
голову.
Ваші
зусилля
нарешті
гідно
оцінять, тому сховайте роги,
щоб не налякати ними
Собаку.
Правда,
щоб
встигнути зібрати ті вершки,
які
приготувала
вам
покровителька
року,
доведеться забути про свою
повільність – Собаці по душі
рухливі і рішучі люди.

БЛИЗНЮКИ
Лукаві
Близнюки в
2018
році
несподівано
знайдуть в
собі сили і невідомо звідки
з'явиться бажання змінити
власне життя на краще.
Почати вам слід зі знищення
зайвого
мотлоху,
що
скупчився у вашій голові.
З'явиться вагон і маленький
візок нових можливостей.
Щоб для Близнюків 2018 рік
став дійсно вдалим, потрібно
навчитися менше міркувати і
швидше приймати рішення.
РАК
Собака надасть
Ракам
виняткову
можливість
кардинально
змінити власні звички, щоб
перетворитися в рішучого і
впевненого у своїх діях
людину. Щоб подружитися з
покровителькою року, Ракам
доведеться працювати над
собою 24 годин на добу і
вчитися
вирішувати
всі
труднощі, що зустрічаються на
шляху, а не здавати назад.

ЛЕВ
На Левів в
2018
році
раптово впаде
небачена досі
слава
і
загальне
обожнювання. Втім, їм таке
ставлення до себе доведеться
по душі, адже Леви давно
звикли до постійної уваги
шанувальників. На щастя,
покровителька року буде
всіляко
допомагати
самозакоханим
Левам,
відкриваючи
перед
ними
тисячі нових можливостей і
кілометри
недосліджених
горизонтів.
ДІВА
Діви
вважають
себе
найбільш
втомленими
у світі. Слід припинити
виливати душу всім про свою
втому.
Жовта
собака
вирізняється веселою вдачею,
тому може Вас не зрозуміти й
почати обходити стороною.
Діви, любі, не зациклюйтеся
на
втомі.
Якщо
треба
відпочити, окей, не питання,
але недовго, як же бути всім
іншим знакам без Вашої
невгамовної працелюбності.

ТЕРЕЗИ
Якщо Терези
прийняли
остаточне
рішення,
то
переконати їх
змінити думку вже важко.
Але,
опинившись
перед
складним
вибором,
вони
будуть думати до останнього,
доводячи до сказу всіх
навколо й себе в тому числі.
Сміливість, енергійність, якщо
вони у вас є, краще направити
в мирне русло – на підкорення
нових вершин в улюбленій
справі.

СТРІЛЕЦЬ
Стрільцям у 2018
році обов'язково
захочеться
отримати
нагороду, навіть
якщо це буде приз у неіснуючій
номінації
«Кращий
порадник
року». Однак, замість того щоб
намагатися стати гуру для всіх і
вся, краще вчасно зупинитися та
зайнятися потрібними справами.
Протягом всього року Жовта
собака буде до вас щедра, але
тільки в тому випадку, якщо ви
прикладете зусилля.

ВОДОЛІЙ

СКОРПІОН
Неймовірне
везіння,
постійні
прибуткові
пропозиції – у
2018 році Скорпіони можуть
очікувати на все це, якщо
перестануть
жалити
всіх
підряд.
У
такому
разі
представники цього знаку
зможуть знайти собі хобі до
душі та досягти успіху в
навчанні.
скарбами.

КОЗЕРІГ
Козероги – це
суцільні
амбіції.
Вони
постійно
вважають
правильним лише
власний погляд, не допускаючи
коректності суджень інших, тому
готові роздавати поради без
перерви на обід. Але в 2018 році їм
варто стримати власну спритність
і почати по-справжньому діяти.
У 2018 році Купідон приготував
свої
стріли
для
кожного
самотнього Козерога, переживань
вам уникнути не вдасться. Одним
Козерогам зможуть знайти любов
на віки, а інші отримають безцінні
знання в університеті.

РИБИ
Риби
у
2018 році
захочуть
перетвори
тися
в
закоренілих
домосидів,
адже у своєму підводному
світі їм буде настільки
захоплююче й цікаво, що
навіть небезпечні хижаки
не зможуть змусити їх
залишити
облюбоване
місце.
Астролог радить вам
позбавитися від головної
риб'ячої
звички
–
мовчання. Дайте волю
словам,
щоб
красномовство
було
оцінено, і тоді ви зможете
домогтися успіху.

Для
Водоліїв
2018 рік
стане
роком
безперервної творчості,
навіть якщо їх професія
не вимагає креативного
підходу. Вони так і
будуть
фонтанувати
геніальними ідеями щодо
вдосконалення життя й
генерувати
варіанти
порятунку світу.
Астролог радить вам,
Водолії, не вигадувати
собі проблеми на голому
місці.

О.Пустова,
ДЗД-31
«Students_life»
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