ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПРИСВОЄННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
Хмельницький університет управління та права
відтепер матиме ім’я видатного конституціоналіста, державного та громадського діяча, доктора
юридичних наук, професора, академіка-засновника
НАПрН, першого Голови Конституційного Суду
України і нашого земляка Леоніда Юзькова.
З ініціативою щодо присвоєння імені цієї видатної людини нашому університету ще навесні минулого року виступив Конституційний Суд України.
Відповідно до вимог законодавства рішенням
Хмельницької обласної ради від 27 вересня 2018
року № 29-21/2018 з 1 жовтня по 1 грудня 2018
року було організовано проведення громадського
обговорення з даного питання, результати якого
засвідчили беззаперечну підтримку ініціативи про
присвоєння університету імені Леоніда Юзькова з
боку громадських організацій та громади області. Одноголосну підтримку дана ініціатива отримала і з боку трудового колективу нашого навчального закладу, який на своїй конференції 29 листопада 2018 року прийняв рішення про надання
згоди на присвоєння університету імені Леоніда Юзькова.

ОНОВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ
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СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Студентська рада (СР) — орган студентського самоврядування, який
створює умови для самореалізації особистості студентів і формує у них
організаторські навички, лідерські якості, відповідальність за виконану
працю. Але для того, щоб все вищесказане правильно втілювалося в життя, потрібні справжні наставники. Тому 12 березня відбулися збори, на
яких вже колишній голова Студентської ради та голови департаментів
прозвітували про виконану роботу, після чого розпочалися вибори до
оновленої Студентської ради, яку очолила Йолтуховська Анастасія,
засту-пник — Крижанівський Денис, секретар — Давидюк Катерина.
Також обиралися голови департаментів:
— головою культ-масового департаменту — Медведєва Анастасія.
— головою спортивного департаменту — Сивулицький Олег;
— головою прес-центру — Афанасьєва Юлія;
— головою навчального департаменту стала — Ткачук Марія;
Варто зазначити, що цього року кількість бажаючих стати частинкою
Студентської ради була чималою. Тому 58 амбітних студентів
приєднали-ся до цього цікавого світу. А перші збори новообраної
Студентської ради були проведені у музеї ХУУПу - серці нашої альмаматер, де зберігають-ся найвизначніші досягнення нашого університету.
Хочемо висловити свою подяку Адміністрації ХУУПу, що сприяла проведенню зборів саме в музеї, адже внаслідок цього студенти, які вперше
вступили в Студентську Раду, мали змогу ознайомитися з історією нашо-го
університету та його Студентського самоврядування. Члени Студент-ської
Ради отримали відповіді на всі питання, що стосувалися організації
діяльності роботи СР тощо. Було розпочато підготовку декількох масштабних заходів, серед яких Краса університету. Щорічна звітна наукова конференція здобувачів вищої освіти. Після зборів, члени Студентської Ради
мали змогу познайомитися один з одним ще краще та зробити першу фотосесію, аби назавжди залишити в пам’яті цю визначну дату.
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ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
КРАСА УНІВЕРСИТЕТУ 2019
З давніх-давен наша Україна славиться своїми красунями. Їм завжди були притаманні неповторна
врода, розум, працьовитість, ввічливість.
Багатьма такими рисами наділені й дівчата, які брали участь у нашому конкурсі. Жіноча краса незмінна. Вона пронесена через століття. Тому бурхливими оплесками 8 травня у актовій залі університету глядачі зустрічали справжніх красунь Хмельницького університету управління та права
імені Леоніда Юзькова.
Відкрив свято драйвовий та енергійний виступ
переможниці ―Краса університету – 2018‖ Звездюк Валерії.
Перше знайомство з учасницями відбулося під
час етапу конкурсу ―Відео-портрет‖. Дівчата
продемонстрували свої відеоролики, зняті та
змонтовані відеографом та фотографом Лук’яновим Назаром Андрійовичем, а також чудові
та оригінальні наряди від магазину жіночого
одягу ―DRESS CODE‖.

Конкурсантки вражали глядачів не тільки
своєю красою, але і проявляли свої інтелектуальні здібності в етапі конкурсу
―Найрозумніша‖, питання до якого підготував страховий посередник ―STARLIFE‖.
А у перервах між етапами у нас була можливість насолоджуватись прекрасними піснями Лазарєвої Катерини, Воловник Євгенії, Лазерєвої Юлії, хореографічною постановкою чарівної Рижук Марії, чудовим дефіле модельної школи ―IDOL‖ та хореографічним номером танцювальної студії
―DANCE WITH ME‖.
На етапі конкурсу ―Дефіле‖ дівчата
проде-монстрували свою грацію разом з
малень-кими ученицями школи ―IDOL‖.
На етапі ―Моя муза‖ учасниці довели, що
своїми талантами вони здатні надихати. А в
етапі конкурсу ―Зірки в ряд‖ дівчата
показа-ли, що можна залишатись
неповторною та виділятись навіть в
оточенні суцільних кра-сунь.

Спонсорами та почесними гостями нашого
свята стали:
1. Магазин жіночого одягу ―DRESS CODE‖
2. Посередник номер 1 у сфері страхування
– ―STARLIFE‖
3. Салон краси ―Територія краси‖
4. Магазин модельного жіночого взуття
―LeRu‖
5. Авторська школа краси Ольги Кембровської ―Студія краси ОК‖
6. Танцювальна студія ―DANCE
WITH ME‖
7. Професійний фотограф Кравченко Інна
8. Відеограф та фотограф Лук’янов Назар
Ми вдячні Вам, наші меценати, за допомогу
та підтримку, чудові подарунки для наших
конкурсанток.
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ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Ми вітаємо усіх учасниць з перемогою у таких
но-мінаціях:
Краса університету – 2019 – Федорчук Оксана,
сту-дентка 1 курсу юридичного факультету.
1 Віце - міс університету – 2019 – Кобильник Анастасія, студентка 1 курсу юридичного факультету.
2 Віце - міс університету – 2019 – Дзюбій Марія,
студентка 1 курсу факультету управління та
еконо-міки.
Міс глядацьких симпатій – Матвєєва Іванна, студентка 1 курсу факультету управління та економіки.
Міс оригінальність – Смолінська Еліза, студентка 1
курсу факультету управління та економіки.
Міс грація – Нечипоренко Каріна, студентка 1 курсу факультету управління та економіки.
Міс артистичність – Новикова Ангеліна, студентка 1 курсу факультету управління та економіки.
Міс інтелектуальність – Ревнюк Юлія студентка 1 курсу юридичного факультету.
Учасниці, конкурсу отримали унікальний досвід і впевненість у своїх силах. Бажаємо нових звершень .

КАСТИНГ
Цей день залишиться в пам'яті нашого університету назавжди, адже вперше в історії нашої альма-матері відбувся
кастинг талантів!
Студенти від першого до четвертого курсів довели, що
Хмельницький університет управління та права МАЄ ТАЛАНТИ!
У кастингу взяли участь співаки, художники, поети. Особливо популярними виявилися ведучі, оскільки кандидатів на цю роль виявилось найбільше.
Можна з упевненістю сказати, що кастинг талантів виявився успішним, адже та неймовірна кількість учасників не
змогла залишити байдужим навіть таких досвідчених журі, до складу яких увійшли очільники департаментів, голова та заступник голови Студентської ради. Бурхливі
овації, гучні оплески та гарний настрій групи підтримки
стали тому підтвердженням.
Дякуємо усім, хто долучився до цієї події, і сподіваємось,
що в майбутньому подібні заходи стануть чудовою
тради-цією.
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БЛАГОДІЙНІСТЬ
ПОДАРУЙ ДИТИНІ СВЯТО
Щасливі дитячі посмішки та очі—ось справжній скарб, який потрібно оберігати та цінувати. Напередодні свята Великодня, Воскресіння Христа наші студенти долучилися до благодійної акції
―Подаруй дитині свято‖. Вони відвідали центр соціально-психологічної реабілітації дітей.
―Подолянчик‖—місце, де мали змогу познайомитися і провести час з радісною малечею. 42 вихованці центру отримали подарунки, серед яких були смачні солодощі, одяг, іграшки, зошити, олівці, фломастери, альбоми та багато іншого. Але найціннішим, звісно, був час, час проведений разом. Ті декілька годин, сповнені сміхом, іграми, обіймами та гарним настроєм, стали початком
міцної дружби малечі та студентів. За цей час ми намалювали багато чудових картин, пограли в
різноманітні спортивні ігри та дізналися про мрії дітей. Ця дитяча родина потребує тепла й любові
дорослих. Кожному, хто завітає до них вони будуть надзвичайно раді. Тому такі акції мають стати
хорошою традицією нашого університету.

СЕРДЦЕ ДО СЕРДЦЯ
З 1 по 30 квітня в Україні проходитиме благодійний збір коштів для дітей з вадами серця
під гаслом ―Дитяче серденько, живи!‖ Мета –
придбання кардіологічного медичного обладнання для дитячих лікарень кожної області
України. Збір коштів відбудеться по всій країні в рамках XIV Всеукраїнської благодійної
акції «Серце до серця». Минулого року спільними зусиллями по всій Україні волонтерами
було зібрано 3 875 369, 23 грн, а на ці кошти
Фондом придбано та передано в дитячі лікарні
України 229 слухових апаратів. За тринадцять
років було зібрано 35 798 830,65 грн, придбано
та передано в безкоштовне користування обласним дитячим лікарням України необхідне медичне обладнання.

Приємно відзначити, що студенти Хмельницького університету та права імені Леоніда
Юзькова активно долучилися до XIV акції
Всеукраїнського благодійного фонду «Серце
до серця» та зібрали кошти для закупівлі кардіологічного обладнання «Дитяче серденько,
живи!» Дякуємо всім, хто долучився до акції.
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ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

21 березня під гаслом «Змінюй світ: досягай 17 Хмельницькій області. У рамках програми
Цілей Сталого Розвитку» пройшов Регіональний заходу студенти факультету управління та
Форум «Хмельниччина в контексті реалізації Ці- економіки провели призову бліц-вікторину зі
знань Цілей сталого розвитку. Студентка 4
лей Сталого Розвитку ООН». Понад 100 людей з
курсу Кузьмук Наталія та студент 2 курсу
усієї Хмельницької області взяло участь у роботі Трубайчук Роман підготували цікаві запитанфоруму. Метою форуму була мобілізація якнай- ня та тематику Цілей Сталого Розвитку та
ширшого кола в напрямку досягнення Цілей ста- проводили призову бліц-вікторину, а студентлого розвитку ООН на рівні Хмельницької облас- ки 2 курсу Булешна Вікторія та Городецька
Анастасія вручали пам’ятні значки тим, хто
ті та ознайомлення з підходами у розвитку суспідав правильну відповідь на запитання бліцльства в цілому і громад зокрема в контексті Цівікторини. Також наші студенти допомагали
лей
сталого розвитку, що задекларовані в реєстрації учасників і були активними учасООН. Хмельницький університет управління та никами в роботі фокус-груп на Регіональному
права імені Леоніда Юзькова, як один із партне- форумі ―Хмельниччина в контексті реалізарів, посприяв організації Днів сталого розвитку у ції‖.

СОЦІОЛОГІЧНЕ ОПИТУВАННЯ В СУДІ
Цієї весни наші студенти допомагали робити соціологічне опитування в суді. Вони хотіли дізнатися, наскільки в суспільстві високий рівень довіри до суду. В опитуванні брали участь прокурори, адвокати та фізичні особи (цивільні, позивачі). Студенти ходили до апеляційного, господарського, адміністративних та інших судів. Це було дуже цікаво та захопливо. Ми дуже раді, що
нас залучили до подібного заходу. Він приніс нам величезний досвід. Сподіваємося, що реформи
допоможуть у подальшому підвищити рівень довіри не тільки у юридичних осіб, але й у звичайного населення. А наші студенти й надалі хотіли б допомагати в подібних опитуваннях.
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НАВЧАННЯ
КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
Вищим колегіальним органом громадського самоврядування університету є конференція трудового колективу, включаючи виборних представників серед студентів. До складу конференції трудового колективу університету входять члени конференції, члени вченої ради університету,
члени профспілкового комітету університету, виборчі представники (делегати),
обрані на зборах структурних підрозділів
університету, а також виборні представники (делегати) серед осіб, які навчаються в університеті й обрані студентами
шляхом прямих таємних виборів. 19 квітня відбулись вибори кандидатів у представники серед студентів для участі в
Конференції трудового колективу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.

За результатами виборів було обрано 12 студентів, які взяли участь у Конференції трудового
колективу, а саме: Бевза Дмитро, Осадчий
Дмитро, Кушнір Ілона, Валігурська Діана, Декалюк Максим, Нараєвська Ангеліна, Яскорунська Юлія, Петрасюк Іванна, Нечипоренко
Карина, Савчук Дмитро, Кузьмук Наталія, Звездюк Валерія. На Конференції трудового колективу університету за поданням вченої ради
університету розглядалося внесення змін до
Статуту Хмельницького університету управління та права, а саме про зміну назви університету на Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова. За це
проголосували одноголосно, та прийняли рішення про внесення змін до Статуту університету.

ЕКОНОМІЧНИЙ ТУРНІР
Кожного року на факультеті управління та
економіки проводиться економічний турнір.
Про те цієї весни він набрав ще більших обертів: переможці факультету мали змогу відвідати Всеукраїнський економічний турнір,
шо проводився в м. Рівне .Варто відзначити,
що на турнірі була представлена широка географія учасників: Вінниця, Житомир, Ірпінь,
Київ, Львів, Маріуполь, Миколаїв, Одеса,
Покровськ, Рівне, Тернопіль, Харків. Всього
13 міст України, 30 команд (160 учасників) з
26 закладів вищої освіти. Пишаємось нашими студентами, які представляли рідний ХУУП, та показали себе на високому рівні! Так
тримати !

НАВЧАННЯ
СПІЛКУВАННЯ З АДВОКАТОМ ЗА КАВОЮ
Суденти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова разом з членами Хмельницького осередку Ліги студентів Асоціації правників України
взяли участь у дуже цікавому заході — спілкування за
кавою з адвокатом, і мали змогу ознайомитися з основними аспектами діяльності адвокатури в Україні. Гостем
заходу був адвокат Скоропад Дмитро Олексійович. У
дружній та неформальній атмосфері студенти не соромилися ставити запитання професіоналу, на які отримували
не лише розгорнуті відповіді, а й безцінні практичні поради, що, безумовно, стануть надзвичайно корисними для
їх майбутньої кар'єри.

БРЕЙН-РИНГ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
22 травня у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова студенти
3 курсу юридичного факультету мали нагоду позмагатися у брейн-ринзі з крмінального права
та продемонструвати всі свої знання у цій галузі.
Суддями змагання були Налуцишин Віктор Володимирович,
професор кафедри кримінального права та процесу, доцент
та Плисюк Наталія Миколаївна, доцент кафедри кримінального права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент. У
фінальній боротьбі зішлись команди четвертої та третьої
груп.
Та попри всі
труднощі й неабияку конкуренцію, перемогу здобула третя група. Це змагання показало всім присутнім, що Хмельницький університет управління
та права імені Леоніда Юзькова виховує та навчає
по-справжньому талановитих і розумних студентів.
Ми пишаємося здобутками наших студентів та висловлюємо слова вдячності всім комадам, котрі взяли участь, та організаторам, які втілили у життя такий цікавий високоінтелектуальний захід!
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КУЛЬТУРА
ПОЇЗДКА У ВЕРХОВНУ РАДУ УКРАЇНИ
10 квітня студенти юридичних факультетів Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, а також Національної академії державної прикордонної служби України ім.
Б. Хмельницького, за сприяння начальника Головного територіального управління юстиції у
Хмельницькій області Віктора Худняка, відвідали Міністерство юстиції України. Під час візиту
молодь зустрілася та поспілкувалася із представниками Директорату з прав людини, доступу до
правосуддя та правової обізнаності. У ході зустрічі були обговорені питання щодо законопроектної роботи Мін’юсту, реформування юридичної освіти, окреслено проблеми, які виникли у виборців під час першого туру виборів Президента України. Крім того, слухачі були поінформовані,
щодо реалізації загальнонаціонального проекту ―Я маю право‖ . На завершення фахівці міністерства розповіли основні секрети щодо проходження стажування в центральних органах виконавчої
влади. Студенти отримали неабиякий досвід та позитивні враження!

ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
День вишиванки — свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу.
Воно щороку святкується по всій Україні і наш університет - не виняток. Сьогодні, 16 травня, студенти прийшли на навчання в колоритному національному одязі, а деякі дівчата - у барвистих віночках.
Також було проведено невеличкий флешмоб та зроблено чимало чудових фото.
Ми сподіваємося, що ця традиція продовжить своє існування та з кожним роком до неї долучатимуться все більше і більше студентів.
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КУЛЬТУРА
ПАТРІОТИЧНО-ПРАВОВИЙ РУХ «ХОМА»
13 квітня Хмельницький молодіжний патріотично-правовий рух «ХОМА» відсвяткував свою
3-тю річницю із дня заснування. Студенти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова долучилися до святкування цієї визначної дати та відвідали урочистості, які відбулися
в Обласній філармонії нашого міста. Учасники ініційованого поліцією Хмельницького об’єднання молодих та активних цей день відзначили досить патріотично: на сцені постійно з’являвся прапор України,
дівчата були з синіми та жовтими стрічками у волоссі, а також співали українських пісень. З усіх куточків Хмельниччини учасники молодіжного руху
з’їхалися до Обласної філармонії, аби показати власні таланти і навчити юнаків та юнок, котрі поки не
вступили до лав молодіжного патріотичноправового руху «ХОМА», законослухняності та правосвідомості. За три роки існування «ХОМА» налічує дві з половиною сотні учасників. Поліцейські,
які, власне, і виступили з ініціативою створення молодіжного поліцейського руху у країні, неабияк пишаються власним творінням.

АРТХАУЗНЕ КІНО
Захоплючий сюжет, екстравагантні герої,
які стають кумирами мільйонів та неймовірні спецефекти—ось, що може зробити
фільм дійсно крутим. Різноманітність жанрів у кіноіндустрії набуває все більших розмірів: від гарної, сімейної комедії до глибокої психологічної драми. Останнім часом популярності набуває артхаузне, або ж
авторське кіно. Цей жанр відрізняється від
масового кіновиробництва тим, що воно
розраховане на вузьке коло глядачів і порушує у своєму сюжеті гострі соціальні
аспекти, глибокі питання внутрішнього
світу людини. Авторські фільми знімаються у невеликих кіностудіях, з невеликим
бюджетом. Показ такої кінострічки відвідали студенти вищих навчальних закладів
Хмельницького.

Львівський режисер Роман Бордун представив свою кінороботу ―Божественні‖.
Головні герої фільму – люди, які населяють сучасні українські міста — Київ, Одесу, Львів. Їхня реальність багатошарова та
неприкрашена, позбавлена однозначних
абсолютних трактувань добра і зла, гуманності й жорстокості, милосердя й байдужості. Невеликі сюжети, зняті на приховану камеру, поєдналися у просту, буденну і
водночас глибинну та проблемну реальність. Цікавим є те, що сам автор не мав на
меті висвітлили певну проблематику суспільства
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СПОРТ
У ЗДОРОВОМУ ТІЛІ – ЗДОРОВИЙ ДУХ!
Спорт має дивовижні властивості. Він об’єднує людей, знайомить їх між собою, спорт зміцнює
здоров’я, характер і навіть розумові здібності людей, які ним займаються, розвиває в них такі навички, як швидкість, спритність, реакція, координація, витривалість, терпіння і сила. Спорт робить
людей більш стійкими до негативних факторів зовнішнього середовища. Він часто приносить людям масу позитивних емоцій.
А яку роль у Вашому житті відіграє
спорт? Є люди, які вважають його нераціональною витратою часу, а є наші
студенти, а зокрема нова футбольна
команда нашого університету.
Це саме ті люди, які пропагандують
здоровий спосіб життя в нашому університеті, захищають честь футбольної команди і завжди мають 5 з фізкультури.

БАСКЕТБОЛ
Спортивні, амбітні та непереможні – все це про нашу команду із баскетболу. На Чемпіонаті міста
серед ВНЗ рішуче із великим відривом наша команда виборола перемогу в надзвичайно сильних
збірних Хмельницької Національної академії Прикордонної служби України та Хмельницького
національного Університету. Юнацький запал, максималізм та прагнення до перемоги – ось головні риси справжніх спортсменів.
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СПОРТ
КВЕСТ «Vesnyanka»
Вперше в нашому університеті відбувся неймовірний захід — квест ―Vesnyanka‖. У ньому брали
участь 5 команд, які сформували студенти першого, другого та третього курсів. Протягом квесту
кожна з команд, об’єднавши свої зусилля, знаходила визначені місця, на яких виконувала завдання, розгадувала головоломки та намагалася швидше всіх дістатися до наступної локації.
Кожен, без винятку, вклав
всі свої сили, знання та командний дух у те, щоб раніше інших прийти до фінішу
та отримати перемогу. Безперечно, кожен отримав
шквал емоцій, неймовірні
враження та шалений запал.
Особливу подяку хочемо
висловити профспілці студентів Хмельницького університеті управління та права
імені Леоніда Юзькова за їх
підтримку та вклад коштів у
ідею заходу.

ТУРИСТИЧНО-СПОРТИВНИЙ ПОХІД СТУДЕНТІВ
11 травня відбувся вже традиційний в університеті туристичний похід для студентів першого курсу. Студенти разом із старшим викладачем кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та
фізичного виховання Лозінським Сергієм Валентиновичем вирушили у дендропарк. Там вони
взяли участь у різних змаганнях. Особливо їм сподобались змагання з футболу, волейболу, розпалювання вогню, приготуванні їжі та у кращому виконанні молодіжної пісні. Свіже повітря, азартна атмосфера командної гри забезпечили чудовий настрій і незабутні враження.
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ПОРАДИ
Як тренувати пам’ять: 5 порад, щоб перестати все забувати:
Шукайте асоціації
Нова інформація повинна взаємодіяти зі старою — тією, яка вже є у вас в голові. Ви часто забуваєте
імена і дати народження? Не дивно: ці дані ні про що не говорять. Але якщо при знайомстві людина
назве вам свою професію, ви її напевно запам’ятайте хоча б тому, що будь -яка професія з чимось
асоціюється. Щоб так само легко запам’ятовувати імена, прізвища та дати, пов’язати їх з тим, що
для вас значимо і здатне викликати асоціацію. Таке тренування пам’яті допоможе вам бути більш
зібраним, не забуваючи ні про що.

Будьте трохи актором
Якщо вам потрібно запам’ятати великий шматок тексту для
презентації, розділіть його на фрагменти і зв’яжіть кожен з
них з емоцією або фізичною дією (цю методику часто використовують актори). Наприклад, фразу «візьміть ручку»
буде легше запам’ятати, якщо вимовляючи її, ви самі візьмете в руку пишучий предмет.

Будуйте «палаци пам’яті»
Уявіть собі простір, який добре знаєте — наприклад вашу кімнату, кабінет, вулицю, по якій ходите
кожен день, — і наповніть його образами того, що потрібно запам’ятати. Ці «палаци пам’яті» можуть бути будь-якими, але в них має бути певна послідовність. Фокус в тому, що так ви навчитеся
запам’ятовувати події в хронологічному порядку.

Не заучуйте фрази слово в слово
Потрібно запам’ятати довгий текст? Не варто його зубрити. По-перше, це довго, по-друге, неефективно. Скористайтесь простою технікою: розділіть текст на окремі блоки і назвіть кожний з них. А
далі використовуйте асоціації або побудуйте «палаци пам’яті», щоб запам’ятати кожну з частин.

Малюйте і кресліть
Щоб запам’ятати інформацію, малюйте,
кресліть схеми, використовуйте символи. Це
розвиває образне мислення і допомагає знаходити правильні асоціації, а отже, і краще запам’ятовувати.
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ГОРОСКОП НА ЧЕРВЕНЬ 2019
Овен
Ваш розквіт і позитивні зрушення в роботі залучать непогані фінансові потоки. А також до Овнів
у червні 2019 зможуть звертатися багато партнерів і друзів за матеріальною підтримкою – ви
змо-жете її надати.
Телець
У гонитві за збагаченням і новими горизонтами не забувайте себе мотивувати, а іншими словами
– балуйте себе і своїх близьких. Вирішуючи, куди вкласти капітал, порадьтесь з фахівцем.
Близнюки
У червні 2019 товариським і допитливим Близнюкам дуже стане в нагоді вміння слухати і
чути свого співрозмовника. Нехай після розмов з вами у нього складеться враження власної
значу-щості і необхідності.
Рак
Найкращий відпочинок для Раків на початку літа – проведена разом зі своєю половинкою
відпустка або хоча б вікенд. З милим рай і без даху – це якраз про вас. Ви можете геть забути
про всі плани, не відволікаючись на всякі дрібниці.
Лев
У червні 2019 успіх чекає тих Левів, чия діяльність пов'язана з мистецтвом і творчістю.
Креатив-ність вітається, і навіть рутина за допомогою декількох штрихів перетвориться в
захоплюючий процес творення.
Діва
Навіть якщо вам здається, що грошей обмаль і до кінця місяця не вистачить на всі заплановані
витрати, не відмовляйте в допомозі тим, хто її попросить. Ось побачите, вам повернеться сторицею ваша щедрість.
Терези
Червень 2019 – хороший час для починань в будь-якій галузі. Чим би не займалися Терези в цей
період, фортуна їх не покине. Головне – не сумніватися в своїх силах, а десь навіть бути
зухвали-ми і самовпевненими.
Скорпіон
Ваша позитивна енергія у червні 2019 битиме через край, і її вистачить на себе і оточуючих. Людей, як магнітом, притягує ваша загадковість, так що користуйтеся моментом, щоб встановити
свої правила.
Стрілець
Можете себе побалувати – ви це заслужили. Тільки знайте міру і не спускайте весь місячний
ліміт в ресторані або торгово-розважальному центрі. Основну частину коштів бажано вкласти
у власний розвиток і освіту.
Козеріг
Накопичених коштів з лишком вистачить на всі необхідні покупки, запланований ремонт і
навіть подорож під час відпустки. Намагайтеся не нахапати боргів, тому що найближчим часом
ваші доходи помітно знизяться.
Водолій
Для загального підняття тонусу Водоліям у червні 2019 будуть корисні заняття фізкультурою
і спортом. Також шукайте різноманітності в навколишньому світі і додайте новизни в
особисті стосунки з коханою людиною.
Риби
Не бійтеся новизни і не відмовляйтеся навіть від ризикованих на перший погляд пропозицій. У
вас вистачить наполегливості, терпіння і досвіду, щоб подолати труднощі і вирішити
поставлені завдання.
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GAUDEAMUS
На крилах поезії

Мрійники
Нейтралітетами станемо слухати,
Авторитетами думати й жить.
Все затуманено, ніби загублене,
Ніби роки перекинулись вмить.
Падає прірвою шлях безкінечностей,
Двадцять годин і ще п'ять поміж снів.
Звідки взялись ці клітки суперечностей,
Де загубились каркаси із слів?
Руки розірвані, натовпом скручені,
Але не боляче, болю нема.
Рани для нього близькі, наче родичі,
Та й вона також вже звикла сама.
Їх не зламати, садистом не станете,
Спалите тіло — душа не горить.
Мрійники завжди дратують уставлених,

Мрійникам завжди багато кортить.
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