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ЄГИПЕТ ПІД м о г и л я н к о ю

Нещодавно біля Києво-Могилянської академії відкрився новий 
нічний клуб “Єгипет". Наші кореспонденти побували на його від

критті.

Ми прийшли туди з надією на 
те, що цей клуб буде доступний 
для наших студентів, але ці 
сподівання не виправдались. 
Нас вразили ціни в меню. Щоб 
посидіти годинку в цьому зати
шному закладі і скуштувати 
якийсь смачненький напій, 
треба взяти з собою 25-50 гри
вень на коктейль чи пиво. А 
для того, щоб нормально віді
рватись і не почувати себе 
скуто і обділено всю ніч, з со
бою в кишені треба мати гри
вень 300, що дорівнює двом 
сгипендіям. Якщо ж ви хочете 
замовити пляшечку вина (400- 
1000 гривень) чи коньячку 
(1000- 3000 гривень), ви самі 
здогадались, у скільки це вам 
обійдеться. Звідси висновок: 
походи в такі клуби принесуть 
середньостатистичному студен
тові величезних збитків.

Але тим не менш, клуб клас
ний: цікавий інтер'єр , гарна 
музика різних стилів — від 80-х 
до сучасної танцювальної, сма
чні напої, конкурси, навіть були 
бої гладіаторів у виконанні 
української групи каскадерів - 
билися, аж іскрилися мечі.

Проводився конкурс серед 
відвідувачів: хто найкраще
станцює на сцені і закохає в 
себе публіку. І ОДНА ІЗ СТУДЕ
НТОК КМА ВИГРАЛА ЙОГО. 
Лена так запально танцювала, 
що майже всі у залі віддали 
свої голоси за неї і вона вигра
ла коктейль.

А потім, коли нам вже треба 
було іти, у вестибюлі ми поба
чили якихось чоловіка та жінку, 
мабуть, адміністраторів цього 
клубу.

Між ними відбувалася жвава 
бесіда:

Посмотри, сколько людей 
стоит на улице! -  дивувалася 
жінка.

-  Их не пустили,— поясню
вав чоловік,— В клубе уже нет 
мест.

-  Жаль. Понапускали сюда 
каких-то школьников, которые 
заказали максимум на 15 гри
вен, а эти бы позаказывали на 
больше! В следующий раз 
будем знать, кого пускать, а 
кого нет!

-  А как ты себе это предста
вляешь? Ты будешь у входа 
спрашивать : «Что вь: себе 
закажите?»

-  Нет! По ним и так вид
но!, і вона вказала на якусь 
молодь, що стояла поруч,— 
таких же студентів, як ми...

Отже, в таких клубах нам 
нічого робити! А де тоді студе
нтам розважатися? Все ж таки 
ми молоді й гарні, а сидимо на 
вихідних вдома, чи гуляємо 
невідомо де і з ким. А чому б 
нам не влаштувати дискотеку 
в Могилянці? Пам'ятаєте, на 
День студента з нас була наго
да побувати на могилянській 
дискотеці? А як давно це було! 
Невже нам будуть лише раз у 
рік влаштовувати такі розва
ги7?? Друзі, схаменіться1 Наше 
щастя так близько! Треба згу
ртуватись і поштурхати тих, 
хто стоїть вище від нас, аби 
вони нам влаштували ще кіль
ка таких свят!!!

Підготувала: Susy

Юорогі читачі!
М и створили цю галету з надією на те, що 

зробимо (Ваше життя в А кадем ії більш 
ТРУЯ-ЪСуючгш та яскравієм.

Яаша мета — сприяння самовираженню 
студентів та підтримку їхньої ініціативи.

’Яаша мрія — донести до широкого загалу 
оригінальні ідеї студентів, розкрити Ваші 
таланти і показати всім, що ми — 

М ОТЯЛЯЯЦ П
З любов ’ ю, 

Ваша (Редакція

(Susy, CjCoria, Sfiarfatta, Zosya, головний 
редактор: Ямелі)

(Д “Радій життю, насолоджуйся кожною його 
миттю — адже насолоди закінчуються раніше, 
ніж життя. ”

філій Яестерфільд, англ письменник,
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НАШІ ЗІРКИ СТР.2

Цей чарівний математик!..
Ви його точно бачили! Високий, симпатичний, чорнявий. Його часто сприймають як 
студента. Але насправді, він молодий математик, легенди про якого бродять Моги- 
лянкою. Дівчата проводжають його зацікавленими поглядами, хлопців вражає його 

любов до математики. А хто ж він насправді? Секрети популярності цього 
енергійного викладача розкриває газета «Пульс Академії». Денис Іванович Морозов 

погодився дати інтерв'ю нашим журналістам:

— Д ен и се Івановичу, В и відома 
особистість у  наш ому університ е
ті. Але мало хто зн ає про Ваш у 
біограф ію . З віаки Ви? Д е  В и на
вчались?
— Я народився на півдні України в м. 
Ізмаїл Одеської області. Воно розта
шоване неподалік від кордону з Руму
нією. За національністю я росіянин. 
Закінчив механіко- математичний 
факультет університету ім. Т. Г. Шев
ченка.
— П рацю ю чи в  К иєво- М огилян- 
ській  академії, чи н е виникало у  
В ас бажання повернутися на М алу 
ба тьківщину?
— Постійно виникає таке бажання. В 
моєму місті завжди тепло, а київська 
зима для мене жахлива.
Але мене тут втримує 
цей університет, моя 
професія та любов до 
математики.
— Я ке Ваш е ставлення до  слави?
—- Найголовнішою для мене завжди 
була внутрішня слава -  слава перед 
собою. Слава перед людьми мене не 
хвилює. Хоча я Близнюк і хотів би 
прославити свій знак Зодіаку. Але 
перед усім треба прославитись в ду
ші.
— Ким В и мріяли бути В  Д И Т И Н С Т 

В І ?

— Ще з дитинства я хотів пізнати 
світ. Математика —  це поняття ши
роке, і один з її елементів —  це і є 
пізнання світу.
— Вам н е спадало на дум ку з  Ва
ш ою  зовнішністю і  ф ігурою  пра
цювати мод еллю?
— Ні. Я -  математик, а це несумісні 
речі.
— В и любите спорт?
— Спорт для мене така ж важлива річ, 
як і математика. Я спорт сприймаю, 
як математик, а математику —  як 
спортсмен. Одне з пізнань світу —  це 
пізнання руху, а пізнання руху —  це 
частина спорту.
— Н ам відомо, щ о Ви займаєтесь 
спортом і  маєте значні досягнен
ня. Поділитесь?
— Так, я займаюсь вільним боєм, Але 
про досягнення я з Вами не поді
люсь. [Посміхається.]

— Чи не ніяковієте Ви, молодий та 
привабливий викладач, через заціка
влені погляди дівчат?
— Математика —  це жінка, яка потребує 
повної уваги. Тому на парах я повністю 
віддаюсь їй. Якщо я бачу, що я зацікавив 
математикою студентів, то для мене це 
винагорода.
— П ро щ о В и думали і  мріяли у  17- 18 
рок ів?
— Думав, що я робитиму в 19. Це при 
клад математичної індукції. А взагалі, я 
хотів стати чемпіоном світу з вільного 
бою та довести теорему Ферма.
— Щ о Вам найбільш е запам’яталось 
із  студентського життя?
— Друзі. Це стосунки, які, я думаю, збе
режуться на все життя.

тематика.... -та, яка
потребує повної увага.,.»

— Я кий відпочинок Вам до  вподоби?  
Чи любите В и ш ум ні вечірки , н іч н і 
клуби, дискотеки? Чи, навпаки, Вас 
приваблюють більш е походи в  го р и  
чи в  ліс з  наметом?
— На жаль, мені на це не вистачає часу. 
Я люблю активний відпочинок, приро
ду. Взагалі мені дуже подобалось їздити 
на велосипеді по степовим просторам 
Бесарабії.
— Я к Вам екстримальні ви ди  спорту? 
В и  б  стрибнули з  парашутом?
— Я хочу спробувати, але все не виста
чає часу. Все відкладаю з року в рік.

* * * * * * * * * * *

ОлеиійНІ
м ІзмаИ

ДІріЯ-. сіу

— Чого В и найбільш е боїтесь?
— Страх зажди існує в кожному з нас. І 
в кожного в душі живе надія позбутися 
цього страху. Я найбільше боюсь втра
тити цю надію.
— Я к і якості В и найбільш е цінуєте 
в  людях?
— Любов до істини, щирість, відкри
тість.
— Чи вірите Ви в  кохання з  перш о
го  погляду?
— Я вірю в кохання і в усі його прояви.
— Н а щ о В и спромож ні піти заради  
кохан ої лю дини?
- Н а  ВСЕ!

Amopu: Susy та Zosya

ПРИСООЬЬНИК
На дискотеці студент зом

ліває, до нього підбігають 

люди, навколо паніка, 

лемент:

- Принесіть води!!! Води!!! 

Студент піднімає голову і 

зі всіх сил кричить:

- 1 шматочок хліба!!!

Заходить п'яний студент 

до приймальної комісії на 

екзамен, і тримаючись за 

парту питається:

- А ви в п'яного студента 

екзамен приймете?

- Ну, добре.

- А в дуже п'яного?

- Так!

Хлопці! Заносьте Петра.

Стоїть велика черга в студе

нтській столовій, без черги 

протиснувся студент, дає дві 
гривні:

- Дві сосиски, будь-ласка. 

Черга з обуренням:

-Ух, буржуй.

Студент даючи ще одну гри

вню:

- 1 10 виделок.

Іде студент по вулиці і 

бачить: якийсь хлопець 

копає ногами булочку. 

Студент підбігає до нього:

- Ти що, це ж БУЛОЧКА !!!

- Тихо ти! Заштовхаю за кут

- разом з'їмо!!!

Оголошення: "Цього тижня 

в студентському містечку 

очікуються перебої з гаря

чою водою.

Переб'ються гуртожитки З, 

5,12.“



ЕКСКУРСІЯ ПО КИЄВУ

СВорони — одноліт ці української незалежності

У самому центрі Києва (вул. Рейтарська, 9) близько 15 
років мешкають три величезні чорні ворони. Ці птахи жи
вуть у просторій клітці і за тривалий час сусідства з людь
ми навчилися імітувати звуки автосигналізації, дратуючи 
місцевих мешканців.

Всі птахи носять чоловічі імена: Корбін, Карлуха і Ки- 
рил. Хоча серед них тільки один самець -  Корбін. Птахи 
давно вже звикли до своїх імен та реагують на них тільки 
якщо їх кличе господар. Він розповідає, що до ворон при
ходить багато молоді. Сідають на ослінчик поруч з кліт
кою, п’ють пиво, приносять птахам усілякі ласощі і годи
нами спостерігають за ними.

Ворони надзвичайно розумні і не довіряють незнайом
цям. Можуть навіть клюнути. З рук беруть лише якісні 
продукти.

Доля кожного птаха спочатку складалася трагічно. Корбі- 
на і Карлуху привезли мисливці, знайшовши їх в лісі з чис
ленними пораненнями. Перший з птахів, хто опинився в 
Києві, був Корбін. Він жив не в клітці, а на дереві.

ДЕБЮ Т
Що океан? - Води безмежжя! 
Що небо? -  Простір без кінця. 
Щ о те далеке побережжя?
1 що жадана та земля?
Що час? -  Ще зовсім небагато!

Птах був прив’язаний до гілки п’ятдесятиметровою мотуз
кою. Клітку ж почали будувати через рік, коли з’явилося 
друге пташеня Карлуха (його принесли кияни — він випав 
з гнізда). Ще через декілька років принесли з зоопарку по
мираючого Кирила.

Після одужання ворон, господар не випустив їх на волю, 
бо боявся, що вони не виживуть без піклування.

Р8: Орнітологи Київського зоопарку кажуть, що ворони 
дуже розумні і віддані птахи. Вони сильно звикають до 
домівки. Зі своїм господаром ворона може бути надзвичай
но ніжною й лагідною, як кішка. Пару ці птахи створюють 
на все життя. Якщо одна з ворон загинула, то інша трива
лий час не підшукує заміну. На волі птахи живуть до 10-15 
років, та при гарному догляді тривалість життя може збіль
шуватись вдвічі і навіть в тричі. Ворони — дуже вправні 
імітатори голосів та механічних звуків. Вони можуть вимо
вляти слова та імітувати звуки мобільних рінгтонів.

г-Х -----:---- -------оїн-печоь не л\я зневдпі ІНШИХ,

„ о б  бути коряаши у J pcHdc Бевоя> філософ

Що відстань? - Це клубок доріг.
Чого душа бажає свята?
І де омріяний поріг?

Чого чекаєш так і тужиш?
І що не так? Все наче є.
Невже ніколи не полюбиш 
Все те, що зветься “не моє”?

Яка різниця? Земля всюди,
Струмки і гори, квіти й ліс,
І всюди є хороші люди,
І сонце, й сніг, і запах гріз.

Життя іде — його не зміниш.
Радій, впивайся! Що не так?
Чого так гірко і не віриш,
Що буде все колись гаразд?

Я розумію, ти людина,
Є в тебе серце і душа,
А ще є слово “Батьківщина”- 
Найкраща в світі та земля.

Хай пропадом горять всі блага,
Хай гори падуть золоті.

Ніщо не варте так уваги,
Як ті простори дорогі.
Хай час летить, немов на крилах.
Ще зовсім трошки, і моя 
Мене зустріне Батьківщина- 
Найкраща в світі та земля!
Автор: Sharlatta 
Ш ановні читачі!Якщо ви  вважаєте себе перс
пективними і  талановитими і  маєте безліч не- 
опублікованих творів, надсилайте їх  нам  в  наш у
редакц ію  на а д р е с у puls Cfk(cp,hotmaii.COM 
І  н е забудьте надіслати Ваш і координати.
Щ иро Ваша “ГІульс А кад см ій”.

Багато хто з нас користується Internet, шукають інформацію у пошуко
вих системах, наприклад, в системі Google. Але мало 
кому відомо, що її активно використовує уряд США для 
розвідних цілей.

На кожному комп’ютері система Google залишає 
мітку, термін дії якої практично не обмежений. Мітка 
містить унікальні параметри комп’ютера, за якими можна 
відновити історію пошуку. За допомогою цієї ж мітки 
можна дізнатися, чим цікавилася людина за всю історію 
користування системою Google.

Вище керівництво компанії Google відмовляється відповідати на пи
тання, нащо їм треба такі докладні відомості. Але відомо, що власники 
компанії Сергій Брин і Мет Кат в середині 90-х років працювали у підрозді
лі радіоелектронної розвідки агенства нацбезпеки США. Це ж агенство з 
середини 70-х років здійснює експлуатацію глобальної системи радіоеле
ктронної розвідки, відомої як «Ешелон».

Сьогодні ця система дозволяє вести вибіркове перехоплення повідом
лень, що відсилаються мережами громадського та урядового зв’язку на 
території США, Канади, Великобританії, Австралії та Нової Зеландії, а 
також із мереж зв’язку суміжних країн. Система «Ешелон» може перехоп
лювати повідомлення і абонентів нашої країни. Адже центри обробки 
даних популярних систем обміну повідомленнями ICQ і MSN Messenger, а 
також Internet розташовані на території США. Цілком можливо, що програ
ми шпіонажу, сумісні з «Ешелоном», включені до нової версії операційної 
системи Microsoft Windows Vista.

Гіперцентралізація обробки інформації стала причиною багатьох про
блем, пов’язаних з охороною приватних відомостей. Підпільний ринок 
конфіденційних даних процвітає.

Деякі сервери безкоштовної пошти надають до кількох гігабайт вільно
го дискового простору всім користувачам. Цього досить для зберігання 
всіх листів, написаних або отриманих користувачем. Ніхто не може гаран
тувати, що до цього масиву приватної інформації не мають доступу спец- 
служби або кримінальні елементи. До речі, технологія пошуку інформації 
в мережі залишається великою таємницею. Реальні можливості пошуко
вих машин ніколи і ніде не були опубліковані.

Забезпечення нацбезпеки в області інформаційних технологій вима
гає не тільки скидання завіси секретності з цих відомостей, але й суспіль
ного контролю над діяльністю організацій, що накопичують приватну ін
формацію.

Підготувала: Gloria
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Пріоритети у Вашому житті
Ось Вам п'ять подій, які відбуваються одночасно і котрим 

треба приділити увагу.
Ь \. Дзвонить телефон.

І 2. Плаче дитина.
Хтось дзвонить в двері.

^4. На балконі сушиться білизна і починає накрапати 
дощ.

%5. Раковина на кухні забилася і вода витікає на підлогу.
У якій послідовності ви приділятимете увагу цим пробле

мам?
***

Ось результати. Кожен із цих пунктів відповідає якомусь 
аспекту вашого життя.

1. Телефон означає вашу роботу (навчання) або кар’є

ру.
2. Дитина — вашу с ім ’ю.
3. Гість— ваших друзів.
4. Білизна — любов.
5. Вода тут означає гроші.
Цікаво, чи правильно тест розставив пріоритети у Вашо

му житті?

Правда про троєщинський гуртожиток

... Наше реальне життя почи
нається після дванадцятої ночі. 
У нас багато друзів, на яких ми 
можемо покластися. Ми ніколи 
не голодні, бо завжди можемо 
розраховувати на холодильник 
сусіда. Іноді, коли надворі спе
ка і хочеться чогось прохолод
ного та незвичайного, у нас 
капає зі стелі або проривають 
труби і крани. У нас ідеальні 
душові для інтимного релаксу, 
оскільки там ніколи немає 
світла і тому ми, юні Ейнштей
ни, розробляємо нові теорії 
„покращення життя”. Це мо
жуть бути десятки маленьких 
свічечок, або одна груба з екзо
тичним запахом, або невели
кий електричний ліхтарик, 
причеплений будь-де. Б край
ньому разі — це буде щілина 
між дверима, зроблена за допо
могою невеликої нитки і гачка 
для вішання рушників. В 
останньому випадку вам не 
обійтись без цікавих знайомств 
і дещо конфузних ситуацій.

Наші домашхгі улюбленці — 
мухи. У гуртожитку їх люблять, 
тому загальний сміттєзбірник 
дуже рідко очищується.

Ліжка у нас пружини
сті. Нам створили просто ідеа
льні умови для вирощування 
горбів, розвитку сколіозів та 
кіфозів!

У нас веселі меблі, яким, 
здається, по сто років. Кожен 
раз, відкриваючи шафу, ти з 
пошаною думаєш: „Бідна моя, 
старенька!” -  віддаєш данину 
подяки своїм попередникам і з 
острахом швидше відходиш, 
аби вона не завалилася на тебе.

Нам створені всі умови для 
спілкування і знайомств. У 
коридорах відсутнє світло, 
тому в романтичній аурі до
сить часто можна наткнутися 
на своє майбутнє кохання.

“Друга мама” -  це наш ко
мендант і наглядач Міла Петрі
вна. В неї є помічники — вахте
ри, які чітко оберігають спокій 
і порядок у житлі. Не дай Бо
же, тут з’явиться хтось незна
йомий!.. Проте, чи не кожного 
вечора можна зустріти нові 
обличчя.

Іноді у нас таємничо зника
ють ложки та тарілки. Через 
півроку може виявитися, що 
вони в якогось знайомого не
зрозуміло на якому поверсі, 
який колись був у вас і з яко
гось дива (на пам'ять!) забрав 
улюблену ложечку.

Отож, життя прекрасне! У 
нас є чотири стіни, підлога і 
стеля, двері, які, здається, зачи
няються, і заклеєні вікна; ми 
під постійним наглядом, про 
нас піклуються. Так що не 
дивуйтеся, коли одного чудо
вого ранку якийсь могилянець 
скаже: „Ходи до мене додому,”
-  і приведе вас у дев’ятиповер
ховий будинок за адресою: 
вул. М. Цвєтаєвої, 14-Б...

Ната

НЕ ВТРА ТЬТЕ НАГОДИ!!!
Наступний помер буде при
свячений Дню Валентина.
Тому надсилайте свої вітан
ня коханим людям на e-mail 
редакції puls_ak@kotmail.com
— ми будемо раді їх надруку-

!*
\X

X

\

Гороскоп на лютий
Овен - У лютому на Вас чекає неймовірна, наповнена 
враженнями подорож, яку зорі характеризують як 
"офігітєльна". В "лічной жизні" - ривок вгору. Карочє вам 
можна позаздрити :)
Телець - Якщо ви не одружит есь цього місяця, то одне з 
двох: або ви вже одружені, або ви ще "не созрєлі". Тоді 
вас чекає нормальна двіжуха, на якій ви можете зустріти... 
далі все приховується туманністю, зорі нічого не бачать... 
Близнюки - Вам як завжди прийдеться роздвоюватись: з 
одного боку ви по ідеї маєте виграти подорож безкоштов
ну) навколо світу на самокаті, з іншого - керівництво вирі
шить підкинути вам "капусти" до зарплати, якщо ви ніку
ди не порулите. На всякий випадок запасіться трьохлітро- 
вими банками для консервації капусти.
Рак - Ваше життя кардинально зміниться в позитивну 
сторону, якщо ви зустрінете цього місяця рожевого туш
канчика, тому бажано лютий присвятити його пошукам.
В "лічном" - всьо "чікі-пікі".
Лев - Цього місяця вам не варто їсти печену маракую і 
салат з живих восьминогів. Постарайтесь знайти собі не
традиційне хоббі, в цій справі зорі обіцяють шалений 
успіх (особливо, якщо це збирання пустих пляшок або 
надання послуг з тайського масажу).
Діва - "Жизнь удалась!" - ось що ви маєте сказати по 
закінченню цього місяця. Навіть не хочеться розказувати, 
щоб вам було цікавіше (один тільки перелік подій чого 
вартий: сафарі на триколісних джипах, морський круїз на 
байдарці без весел, діскатєка з пінгвінами...).
Терези - Чоловікам - жінки наввипередки будуть пропо
нувати вам помити посуд, випрати шкарпетки і подивити
ся разом улюблений футбол. Жінки-Терези - важлива 
проблема: "куди діти стільки троянд від фанатів" вирішу
ється просто - відкрийте точку по продажу квітів б/у. 
Скорпіон - Ваші праправнуки можуть несподівано приві
тати вас. Якщо в вас їх нема, попрацюйте над цим. Зорі 
пророкують просування по роботі, подивіться чи норма
льні "подвязки" в вашого шефа - можливо настав час 
його підсидіти, на всякий випадок напишіть на нього 
анонімний доносик вищому керівництву.
Стрілець - Це ваш шанс - спробуйте робити гроші з по
вітря, наприклад, продавати в Донбасі целофанові пакети 
з чистим карпатським повітрям. Для екстрималів: поїздка 
в Москву з метою продажу на Красній площі символіки 
ОУН-УПА - зорі пророкують незабутній екстрім!
Козерог - Ну ви дайотє, чому ви ще тут? Біжіть купувати 
лотерею, зорі ще вагаються, що ви виграєте автомобіль, 
квартиру чи повну колекцію фантіків від жувачки ". В 
особистому житті - вибух емоцій, вам тільки лишається 
обрати куди цей вибух направити.
Водолій - Ви помітите, що в вашій квартирі поселилася 
підозріло щаслива людина, причому мешкає вона в дзер
калі! Намагайтесь подружитися з нею. Зорі пророкують 
грандіозні масові заходи з вашою участю, де ви будете 
центральною фігурою, так що запасіться ліками від зоря
ної хвороби і ручкою для автографів.
Риби - Коли ви останній раз стрибали з парашутом на 
санках? Як ще не стрибали?! На жаль, в лютому зорі не 
радять цього робити. Удача сприятиме вам в творчій дія
льності: гарно виходитимуть надписи на парканах, також 
вдалим буде виліплювання коників з пластиліну, вони 
виходитимуть такими чарівними...
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