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У номері використані ілюстрації з сайту Pinterest

Кінець семестру – один з найскладніших 
періодів для більшості студентів та студенток: 
доставлення пар, закривання боргів, 
підготовка до переглядів, сесії та захисту 
курсових. І в такий складний час ми не могли 
залишити вас без нового випуску нашої 
газети.

Наша редакція намагалася створити для вас 
новорічний настрій, розвеселити актуальною 
студентською творчістю про дистанційне 
навчання та розповісти багато цікавинок про 
навчання за кордоном.

Але не хвилюйтеся, ми не забули й про 
відпочинок. Підбірка цікавинок зі світу кіно 
та аніме очікують на вас у постійній рубриці 
«Що?». Сподіваємося, вона сподобається 
вам.
 
А якщо на зимових канікулах у вас з›явиться 
бажання написати статтю або ви знайдете 
інформацію, якою захочете поділитися з 
іншими, неодмінно подавайте свої матеріали 
на пошту vomaliuta.uk17@kubg.edu.ua.

Удачі вам на екзаменах та щасливих 
новорічних канікул!

У цьому випуску
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Провідна тема цього випуску газети «Нота 
Бене» — навчання за кордоном. Розглянемо 
коротко декілька найвідоміших університетів 
світу і зануримося в їхню незвичайну атмос-
феру.

1. Кембриджський університет

Цей університет є одним з найстаріших. Це 
незалежна самоврядна корпорація, яка 
складається з низки установ, не одержує від 
уряду ніякої допомоги і не підлягає жодному 
нагляду.

Є одним з найперспективніших університетів 
Великої Британії і світу в цілому. Пристойна 
кількість нобелівських лауреатів (83) є ви-
пускниками Університету Кембриджа.

Ректор Кембриджа — Принц Філіп, герцог 
Единбурзький.

Відомі випускники

Стівен Гокінг — англійський фізик-теоретик, 
космолог і автор, директор з досліджень Цен-
тру Теоретичної Космології Кембриджського 
університету.

Ісаак Ньютон — англійський вчений, який за-
клав основи сучасного природознавства, тво-
рець класичної фізики та один із засновників 
числення нескінченно малих.

Чарльз Дарвін — англійський науковець, що 
створив теорію еволюції і запропонував ра-
зом з Альфредом Расселом Воллесом прин-
ципи природного добору.

2. Гарвардський університет 

Гарвард — приватний університет в американ-
ському місті Кембридж (штат Массачусетс).  
Заснований  1636 року і є найдавнішим на-
вчальним закладом в США. Університет надає 
своїм студентам найякіснішу освіту, найви-
щий рівень викладу матеріалу та чудову ма-
теріально-технічну базу, що надає можливість 
мати знання, які гарантовано допоможуть от-
римати високооплачувану роботу. 

Президент — Фауст Дрю Джилпін.

Відомі випускники

Марк Цукерберг — засновник соціальної ме-
режі Facebook. Став наймолодшим у історії 
мільярдером.

Барак Обама — американський політик, 44-й 
президент США, колишній сенатор від штату 
Іллінойс у конгресі США.

Джон Кеннеді — 35-й президент Сполучених 
Штатів Америки.

3. Оксфордський університет

Найстаріший англомовний університет у світі 
і перший університет у Великій Британії, за-
снований у 1117 році.  Розташований в місті 
Оксфорд (графство Оксфордшир). Складаєть-
ся з факультетів, коледжів і гуртожитків для 
студентів та викладачів (закритих навчальних 
закладів, які не мають статусу коледжу і нале-
жать, як правило, релігійним орденам). У ко-
леджі, на відміну від університету, всі лекційні 
заняття і семінари проводяться в індивідуаль-
ному порядку. 

Для  вступу краще всього закінчити англій-
ську школу: державну або приватну. Інший 
варіант – скористатися однією з міжнародних 
студентських програм, учасники якої можуть 
отримати магістерський ступінь в будь-якому 
вузі Великої Британії.

Ректор — Кріс Паттен

Відомі випускники

Оскар Вайльд — поет, прозаїк, драматург, 
есеїст, естет.

Джонатан Свіфт — письменник.

Oxxxymiron — реп- і грайм-виконавець.

Вікторія Христовська

Найвідоміші 
університети світу



Випуск № 16 
листопад—грудень 20207NOTA BENE 6NOTA BENE 6

Прекрасна європейська країна з подихом 
Середньовіччя в архітектурі, проте не в 
освіті. Сучасні цікаві методи навчання 
з компетентнісним підходом неабияк 
сприяють отриманню важливих навичок 
учнів та студентів. Моя знайома, яка 
навчається у Празі, з радістю поділилася 
особливостями здобуття освіти в Чехії.

— Як ти вирішила вступати саме до 
Празької вищої школи економіки?

— Після закінчення школи я зовсім не 
бачила себе в українських вишах, я 
хотіла ризикнути і випробувати власні 
можливості. І от зараз навчаюсь на 
бюджеті в університеті, який обрала для 
себе сама, зважаючи на мої інтереси!

— Розкажи про те, як ти вивчала 
іноземну мову та про вступні іспити. Чи 
є якісь особливості для іноземців?

— Звичайно. Саме для того, аби вступити 
на бюджетну форму навчання, необхідно 
було знати чеську мову. Тому я майже 

8 місяців вивчала її у спеціальній 
мовній школі. Фішкою цього закладу є 
нострифікація – підтвердження мого 
атестата. Тобто я повідомляла викладачам 
про успішність навчання в українській школі 
і потім складала іспити з трьох рандомних 
предметів чеською мовою. Аби краще 
володіти іноземною, я познайомилася з 
багатьма чехами, спілкування з якими 
неабияк допомогло мені навчитися, як на 
мене, складнющої вимови.

Вже після цього я почала готуватися 
до університетських вступних іспитів з 
математики, англійської та чеської мов. 
Лише від результатів цих екзаменів 
залежав мій подальший шлях. 

— А як щодо самої організації навчання 
у твоєму університеті?

— Загалом, я навчаюся за спеціальністю 
«Економіка підприємництва та менедж-
мент». У нас дуже багато профільних 
предметів, проте є і список загальних (для 
більшого розвитку навичок). А ще мені 

дуже подобається те, що ми самі складаємо 
розклад занять і постійно знаходимося на 
зв’язку з викладачами. 

У кожного студента є власний електронний 
кабінет: у ньому вміщена практично вся 
необхідна інформація — починаючи з 
мого розкладу і завершуючи таблицею 
набраних балів з усіх предметів; там є 
контакти усіх, хто задіяний у навчальному 
процесі Школи. Цей кабінет має назву 
Insis. Ми можемо бачити всі свої оцінки, 
здавати туди роботи, виконувати тести 
та багато іншого. Мені такий підхід дуже 
подобається, адже це зручно та практично.

— Досить цікаво ти розповіла про 
найголовніші особливості навчання 
в Чехії. А що можеш порадити тим 
школярам, які мріють навчатися за 

кордоном, але сумніваються у своїх 
силах? 

— Моя найголовніша порада — не 
боятися. Адже в житті кожна людина має 
багато можливостей, тому ми повинні 
встигнути скористатися ними та отримати 
задоволення від власних результатів.

Марія Рудьківська

Як щодо навчання в Чехії?



Випуск № 16 
листопад—грудень 20209NOTA BENE 8

Якщо ми вже говоримо про навчання за 
кордоном, то не можна оминути й такий 
феномен, як клуби за інтересами в Японії в 
навчальних закладах. Вони діють за двома 
напрямками — спорт та мистецтво, і кураторів 
цих гуртків називають менеджерами. Вони 
можуть і втручатися в життя клубу, і надавати 
дітям право на саморозвиток.

Участь у них є необов›язковою, але частіше за 
все тих, хто не вступив в такі гуртки, вважають 
білими воронами, бо насправді це унікальний 
шанс для реалізації себе. Клуб любителів 
фотографії з поїздками у гори чи на річку або 
клуб плавання з басейном на даху школи — це 
все звичайні речі, кожен обирає собі, що хоче.

Ніхто краще не розкриє побут цих гуртків, ніж 
самі японці, тому до вашої уваги —підбірка 
аніме про шкільні клуби.

Вільний стиль
Рік: 2013
Кількість сезонів: 3
Кількість серій у сезоні: 12

Сюжет розгортається навколо хлопця 
Харуки, що обожнює плавати. Зі своїм 
другом Макотою вступає у нову школу, де 
знаходить друзів за інтересами, вирішуючи 
зробити клуб плавання. Вони просять 
стару знайому стати їхнім менеджером 
і починають тренуватися для участі у 
змагання›х.

На шляху до перемог вони беруть участь 
у виїзних змаганнях, літніх тренувальних 
таборах та живуть життям типових підлітків 
Японії, на що неможливо не дивитися з 
захопленням.

Цуруне: Клуб стрільби з лука школи 
Кадземай
Рік: 2018
Кількість сезонів: 1
Кількість серій у сезоні: 12

Це аніме розповідає про захоплення, яке 
є зовсім нетиповим для наших підлітків – 
стрільба з лука.

Мінато Нарумі з дитинства закоханий у 
стрільбу і багато тренувався у середній 
школі, але, на жаль, провалив змагання, 
після чого вирішив ніколи знову не 
починати. Але, перевівшись до нового 
навчального закладу, хлопець зустрічає 
старих друзів і життя знову зводить його з 
луком та стрілами.

Спостерігати за тим, як поєднується 
навчання й специфічне хобі, — те, заради 
чого люди дивляться це аніме. Воно варте 
уваги хоча б для того, щоб зрозуміти 
причину, через яку сотні дітей закохуються 
у цей вид спорту.

Клуб легкої музики
Рік: 2009
Кількість сезонів: 2 + фільм
Кількість серій у сезоні: 13 + 8 спеціальних 
та 26 + 3 спеціальних + 9 бонусів)

Культове аніме, яке розповідає про те, як 
дівчинка Хірасава Юі приходить у нову 
школу та постає перед вибором «А який 
клуб мені підходить?». Так вона потрапляє 
у «Клуб легкої музики» до Тайнаки Ріцу, 
Акіями Міо та Цумугі Котобукі, які мріють 
відродити клуб, що знаходиться на межі 
закриття, через те, що всі колишні учасники 
закінчили навчальний заклад.

Юі не знає, ні як грати, ні як читати ноти, але 
вона старається і навчається, щоб допомогти 
іншим.

Для більшості людей «Клуб легкої музики» — 
це більше ніж історія про захоплення. Це про 
дружбу, шкільне життя, про яке вони мріяли, 
хороших друзів та пригоди, які змінюють 
кожну з дівчаток. 

Інші аніме за цією тематикою:
«Руки геть від кіноклубу» — про клуб любителів 
кіно;
«Клуб побачень старшої школи Оран» — про 
клуб побачень за чашечкою чаю;
«З цим клубом точно щось не так!» — клуб 
любителів малювання;
«Клуб добрих справ», «MM!» — про клуби 
допомоги іншим студентам;
«Волейбол», «Баскетбол Куроко» — про 
спортивні клуби;
«Клуб духових інструментів» — про клуб 
музики.

Вікторія Малюта

Японські клуби 
за інтересами
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Якісна освіта – це запорука успіху. Цей випуск «Нота Бене» присвячений навчанню за 
кордоном. Для того, щоб мати сили та бажання навчатись, необхідно правильно змотивувати 
себе. Отже, ловіть підбірку цікавих та легких фільмів про навчання за кордоном від редакції 
газети «Нота Бене»

«КЛУБ «СНІДАНОК»

Молодіжний фільм про підлітків, які належать 
до абсолютно різних шкільних груп. 1984 рік, 
містечко Шермер поблизу Чикаго, субота. 
П’ять учнів зібралися у бібліотеці – таким 
чином їх  покарано за погану поведінку у 
школі (порушення дисципліни, прогулянка 
магазинами замість уроку, відверта 
брутальність і хамство у спілкуванні з 
викладачами). Адміністрація збирає їх зранку 
та змушує писати об’ємне есе про себе – це 
занадто безглузде і нудне заняття для підлітків. 
«Спортсмен» Ендрю Кларк, «психопатка» 
Елісон, «хуліган-егоцентрист» Джон Бендер, 
«принцеса» Клер Стендіш і «ботанік» Брайан, 
який випадково затесався у цю компанію, 
влаштовуються за партами.

Атмосфера в кімнаті дуже специфічна, 
учні відчувають і яскраво демонструють 
неприязнь один до одного. Проте сидіти їм 
разом необхідно вісім годин, тому підлітки 
починають просто спілкуватися. Як саме 
проведення часу з зовсім не схожими між 
собою людьми може вплинути на життя, 
думки та сприйняття світу кожного з них?

подивитися

Тема номера — освіта за 
кордоном

«БІЛЯВКА В ЗАКОНІ»

Фільм знятий за мотивами однойменного 
роману Аманди Браун. Якщо у вас поганий 
настрій, то обов›язково варто подивитися цю 
кінострічку. Це дуже легка, добра, і дійсно 
казкова комедія, яка мотивує глядача і 
змушує повірити у власні сили.

«Білявка в законі» – це не просто комедія, 
а фільм, в якому також зачіпається тема 
стереотипності мислення людей навколо, 
адже ніхто не вірить, що гламурна білявка 
може стати хорошим юристом, проте головна 
героїня зможе довести, що робити висновки 
потрібно, не звертаючи увагу на зовнішність.

Фільм обов›язковий до перегляду всім, хто 
хоче побороти депресію, повірити у власні 
сили, знайти мотивацію для навчання і просто 
від душі посміятися.

«ГАРВАРДСЬКИЙ БЕЗХАТЬКО»

Фільм заснований на реальних подіях. 
Розповідає про дівчину, яка втілила в життя 
американську мрію – домоглася всього в 
житті сама. Звичайна сім›я: батько, мати і дві 
доньки. Але батько  –  алкоголік і наркоман, 
мати  –  наркоманка. Дві доньки, одна 
товаришує з дідусем і ходить до школи, а інша 
постійно потрапляє в різні халепи… Зрештою, 
перша залишається під опікою дідуся і після 
смерті матері живе в його квартирі, а друга 
залишається на вулиці.  Незважаючи на те, 
що їй нема чого їсти, ніде спати, вона йде до 
школи і закінчує її екстерном, отримує грант 
на стипендію і вступає до Гарварду…

«РОЗУМНИК ВІЛЛ ГАНТІНҐ»

Сюжет фільму описує життя двадцятирічного 
хлопця на ім›я Вілл Гантінґ, який проживає в 
Бостоні. Головний герой відрізняється своєю 
зразковою поведінкою, проте постійно 
потрапляє в неприємні ситуації і знаходиться 
під наглядом поліції. Абсолютно випадково 
Вілл дізнається про свої феноменальні 
математичні здібності. Після чого він вкотре 
потрапляє до поліції...

Цікавим є той факт, що авторами сценарію 
виступили актори, які грають в картині, – 
Метт Деймон і Бен Аффлек. Режисеру вдалося 
донести думку про те, що потрібно вірити в 
себе і в щирість інших людей.

Редакція газети «Нота Бене» бажає вам 
приємного перегляду та гарних оцінок! (Але 
не варто забувати про те, що відпочинок – це 
також дуже важливо).

Вікторія Христовська
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До найочікуваніших зимових свят залиши-
лися лічені дні. Навкруги панує святкова 
атмосфера, вулиці вже сяють різдвяними 
вогниками, а по телевізору показують зи-
мову рекламу кока-коли. Що не день чуєш 
знайомі мотиви новорічних пісень.

Але чи задумувалися ви, як і чому ці моти-
ви стали такими відомими й тепер асоцію-
ються у нас із зимовими святами? Адже 
не всі вони мають на меті створити свят-
ковий настрій. У деяких взагалі немає нія-
кої згадки про Різдво або Новий рік. Тож 
яка історія криється за їх написанням?

1. Frank Sinatra «Let it snow, let it snow, 
let it snow...»

Мабуть, найвідоміша в усьому світі пісня, 
що нагадує нам про довгоочікувані дива, 
сніг, що кружляє за вікном, подарунки під 
ялинкою! Композиція, що здатна перене-
сти нас в атмосферу зимових свят навіть 
посеред спекотного літнього дня. Між ін-
шим, коли вона й була створена. Неочіку-
вано, чи не так?

Але, насправді, пісня «Let it snow» була на-
писана поетом Семмі Каном і компо-
зитором Жюлем Стайном влітку 1945 
року.

Що також цікаво, цю пісню всі зна-
ють саме у виконанні Френка Сінатри, 
але він її заспівав далеко не найпер-
ший. Відомо не менше 20 виконавців, 
що переспівували її до нього, проте 
найвідомішим та найчарівнішим, на 
скромну і ненав’язливу думку автора, 
назавжди залишиться саме його вико-
нання.

2. Frank Sinatra «Magic moments»

Важко сказати, що саме зарядило цю піс-
ню новорічним настроєм: чи то приємний 
казковий мотив та побіжна згадка про сні-
гові сани, чи то просто привабливий голос 
Френка… Але факт залишається фактом, 
коли б та за яких обставин ми не почули 
цю композицію, вона завжди нагадува-
тиме нам чарівні моменти приємної пе-
редріздвяної метушні. Незважаючи навіть 

на те, що співається у цій пісні зовсім не 
про свята, а про кохання.

Між іншим, до створення цієї пісні Сінатра 
також ніяк не причетний. Слова, написані 
Хелом Девідом, були покладені на му-
зику Берта Бакарака. Де тільки не ви-
конувалася ця пісня: і в різноманітних 
фільмах, і на матчах регбійного клубу, 
в так звані «чарівні моменти» гри!

Проте у наших серцях вона назавжди 
залишиться символом новорічних 
свят.

3. Wham «Last Christmas»

Одна з найвідоміших пісень, яка 
щорічно стоїть на повторі всіх радіо-
станцій, тільки-но приходить час зга-
дати про різдвяний настрій. Проте з 
Різдвом, насправді, її пов‘язує ли-
шень слово «Christmas» в назві, не 
більше.

Взагалі, про історію створення цієї 
пісні відомо не так багато. Написав 

її Джордж Майкл, один з учасників ду-
ету Wham. Як потім сам він згадував, 
ідея цієї пісні зародилася у нього тоді, 
коли вони з Ендрю Ріджлі (іншим учас-
ником гурту) дивилися футбол по те-
левізору в будинку його батьків. Після 
завершення матчу він усю ніч складав 
слова і писав музику. На ранок у Джор-
джа вже був готовий кінцевий варіант 
пісні, яку він і представив Ендрю.

Текст пісні розповідає нам про не-
розділене кохання і те, як автор 
страждає, згадуючи дівчину, яка 

його покинула. Так, пісня сумнівно 
транслює святковий настрій, коли 
знаєш переклад тексту. Та тим не 
менш, ми, слухаючи цю композицію 
напередодні Різдва та Нового року, 
завжди можемо радіти тому, що у нас 
не все так погано. І взагалі, свята — 
час різноманітних див. А ми перехо-
димо до наступної відомої пісні.

4. ABBA «Happy New Year»
Всесвітньо відомий трек шведського 
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Цікавий феномен оці онлайн-пари –
Все наче відмінно, а наче і ні. 

Тож напишу, мабуть, я мемуари, 
Щоб стало все ясно і вам, і мені. 
Воно наче й зручно сидіти удома, 
Коли ще й на вулиці дощ або сніг; 

Та після навчання така важка втома, 
Неначе ти п›ять кілометрів пробіг. 

Уже не готуюсь в маршрутках до пари, 
В метро презентації теж не роблю, 

То де ж і коли тепер вчить матеріали? 
Бо вдома весь час тільки їм або сплю. 

Змінилась напевно лиш форма навчання 
Все інше залишилось, як і було:

Чекає СО на його виконання
Та ще й курсова разом з ним як на зло. 
Тепер в магазин я ходжу з телефоном, 

А ще разом з ним викидаю сміття. 
Бо пари в екрані ідуть, як відомо, 

Й в режимі «онлайну» проходить життя.

Дмитро Челишев

Ось так і пишу...

Редакція «Nota Bene» відкрита до співпраці з викладачами та студентами.
Якщо Вам є що розказати, чим поділитися, то ми з радістю допоможемо.
Чекаємо на ваші листи: notabene.kubg.edu.ua@gmail.com
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гурту ABBA «Happy New Year» також має 
доволі цікаву історію. Як і вражаюча 
кількість новорічних пісень, ця була на-
писана зовсім не у розпалі різдвяних 
свят, а згодом після них. Та й надиха-
лися авторки цієї композиції зовсім не 
прикрашеною ялинкою та подарунками.

Під час написання цієї пісні Бені Андер-
сон і Бйорн Ульвеус відпочивали на Бар-
бадосі. Там вони зустріли учасника гурту 
«Монті Пайтон» Джона Кліза і запропо-
нували йому створити веселий мюзикл 
про людей, що напередодні свят за-
нурюються у філософські роздуми й пе-
реосмислюють все своє життя. Для цієї 
вистави вони навіть написали пісню 
«Daddy, Don’t Get Drunk on Christmas» 
(«Татку, не напийся на Різдво»). Проте 
Кліз відмовився від цієї ідеї, тому АВВА 
модифікували вже створену ними пісню 
і з «Daddy, don’t get drunk on Christmas» 
утворилася усім нам відома композиція 
«Happy New Year».

Таким чином нереалізована пісня, що 
створювалася у ролі жартівливого про-
екту, стала чи не найвідомішою піснею 
з репертуару цього гурту. І тепер гріє нас 
холодними зимовими вечорами, надси-
лаючи тепло з тропічного Барбадосу й, 
як не дивно, різдвяний і новорічний на-
стрій.

5. James Lord Pierpont «Jingle Bells»

Ну і куди ж без славнозвісного «джін-
гл-беллза»? Пісня з найнеординарнішою 
історією свого існування, на ненав’язли-
ву думку автора, звісно.
Написана вона американським компо-
зитором Джеймсом Лордом П‘єрпонтом і 
на початку мала зовсім іншу назву — «One 
horse open sleigh».

Як і майже всі згадані вище композиції, 
спочатку ця пісня не мала анічогісінько 
спільного зі святом Різдва або Нового 
року. Вона була приурочена зовсім до ін-
шої видатної події, яку відзначають амери-
канці, а саме — до Дня подяки. Співали її 
тоді лише у штаті Джорджія, в церкві міста 
Саванна, де Джеймс П‘єрпонт служив ор-
ганістом.

Але ця пісня так сильно сподобалася при-
хожанам цієї церкви, що на Різдво вони 
вмовляли Джеймса виконати її ще раз. 
Так вона і стала асоціюватися із зимови-
ми святами.

Та найвизначнішим фактом, який робить 
цю композицію дуже і дуже цікавою, є той, 
що саме вона вперше за всю історію люд-
ства прозвучала у космосі!

16 грудня 1965 року астронавти Уоллі 
Ширра і Том Стафорд на борту Gemini 6 
розіграли центр управління польотами. 
Вони сказали, що бачили НЛО, та відзначи-
ли, що його пілот був вдягнутий у червоний 
костюм і був дуже схожий на Санта-Клау-
са. Після цього на гармоніці й дзвіночках 
(ці музичні інструменти й досі зберігають-
ся в Національному музеї космонавтики 
Смітсонівського інституту) вони заграли 
«Jingle Bells». Так цю пісню почув всесвіт!

Зоя Шумак


