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#ЦІКАВИНКИ 
 

Що приносить свято 
8-го б ерезня? 

Весняне вбрання медіа 

 

Як українські канали готуються до голо-

вного свята весни. Від зміни дизайну 

до тематичних випусків шоу. 

 

 

 

Детальніше на стор. 2  

#СТУДЕНТСЬКИЙ_ГАМАНЕЦЬ 

Романтичні побачення 

як пров ести свято дома 

Ви хочете здивувати свою другу половинку, але бюджет не 

дозволяє зробити грандіозну вечірку?                                                                        

Детальніше на стор. 3  

#ЦІКАВИНКИ 

Кросворд та гра «знайди слово» 

Цікаві та захоплюючі ігри. Гарний засіб в боротьбі з 

нудьгою.  

На сторінці 2  

#СТУДЕНТСЬКИЙ_ГАМАНЕЦЬ 

 

Туристична прогулянка Дніпром 

Скільки коштує завітати в Дніп-

ро туристу 

Як культурно збагатитися за найменші кошти.  

 

Детальніше на стор. 3  
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Що приносить свято 8-го б ерезня? 
Весняне вбрання медіа 

З того часу, як почало поширюватись 

телебачення, дизайнери почали думати 

про оформлення телеканалів під час свя-

ткових днів, а режисери – про тематичні 

програми. 8 березня стало одним із пер-

ших весняних свят, яке «вбрало» у свят-

ковий настрій медійний простір. 

 У багатьох людей це свято асоціюється не 

тільки з Міжнародним жіночим днем, а й з 

приходом весни. На телеканалах весь день 

крутять розважальні програми, романтичні 

фільми. Значки телеканалів «вдягаються» в 

весняне оформлення. На каналі 1+1 щороку 

виходить тематичний випуск «Вечірнього 

Кварталу» та «Жіночого Кварталу»,  де голо-

вною темою для жартів стають чоловіки та 

їх безпомічність. По телеканалам Україна та 

Інтер частіше за все показують мелодрами 

та романтичні комедії. А на М1 лунають 

привітання жінок від ведучих різних музич-

них програм. Деякі відомі серіали навіть 

знімали серії, присвячені 8-му березня, як от 

серіал «Свати» в другому сезоні присвятив 

цілу серію цьому дню.   

Також в 2022 році це свято принесе не тіль-
ки гарний настрій, а й додаткові вихідні 
дні. Через те, що 8 березня припадає на 
вівторок, українська влада порекомендува-

ла роботодавцям перенести робочий понеді-
лок (7-го березня) на суботу (12-те березня). 
Таким чином українці будуть відпочивати 
чотири дні пос-

Кадр з святкової програми Вечірнього Кварталу 2018 

Реклама на телеканалі M1 навесні 2021 

1. Скорочена назва Міжнародного жіночого дня: «8...». 

2. Красиво зібрані та упаковані квіти. 

3. Намиста, кільце, браслет одним словом. 

4. Квіти, які традиційно дарують жінкам на 8 березня. 

5. Це приємно отримувати та ще приємніше дарувати. 

6. Одна з чотирьох країн, у яких вперше відзначався Міжнародний жіночий день.  

7. У ній пишуть вітання та побажання. 

8. Громадський рух дівчат за рівноправність. 

Гончар Інфо 

Газета студентів факультету систем і 

засобів масової комунікації Дніпровсь-

кого національного університету імені 

Олеся Гончара 
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Туристична прогулянка Дніпром 

Після важкого робочого тижня завжди 

виникає бажання відпочити. Для когось – 

це просто полежати на дивані, а для ко-

гось – активне дозвілля. Наша героїня 

Марія вирішили провести свій вікенд 

подорожуючи Україною. Цього разу вона 

завітає до Дніпра. Отже, ми підсумували 

витрати дівчини та готові поділитися з 

вами результатами її подорожі.  

Шлях героїні почався із залізничного вокза-

лу. Дівчина проживає у Харкові, тож, квиток 

із сполученням «Харків-Пасажирський  – 

Дніпро-Головний» коштував їй 192 гривні.  

Місце у хостелі Марія забронювала заздале-

гідь. Вартість кімнати на одну ніч  – 170 

гривень. До свого тимчасового дому дівчина 

добиралась на тролейбусі, вартість якого – 8 

гривень.  

Оскільки, дівчина приїхала в суботу вранці, 

а назад повертатиметься у неділю вечері 

тому, вона має повних два дні, аби краще 

познайомитися з містом. Свою туристичну 

подорож вона почала з Дніпропетровського 

національного Історичного музею ім. Д. І. 

Яворницького, де долучилась до екскурсії 

по будинку-музею Яворницького, вартість 

якої 50 гривень за 45 хвилин. Наступним 

пунктом був планетарій зі своєю програмою 

«Далекі світи, у пошуках позаземного жит-

тя», вартість квитка – 250 гривень. Та свій 

вечір дівчина провела на теплоході, марш-

рут якого складав: Січелавська Набережна 

– Монастирський острів – Олексіївський 

острів – Мерефо-Херсонський міст – Січе-

лавська Набережна. Вартість прогулянки 

річкою Дніпро – 150 гривень. 

Наступного дня свій ранок дівчина розпо-

чала з пішої екскурсії містом, відвідавши 

визначні пам’ятки міста, такі як: пам’ят-

ник М. В. Ломоносову, дім с гномам, по-

ловецькі баби, музей АТО, Спасо-

Преображенський собор, Катерининська 

Скільки коштує завітати в Дніпро туристу 
миля, будинок із жабами, Потьомкінський 

палац, Диявольський будинок, останній 

дерев’яний будинок у місті, перша висот-

ка міста та Катеринославький бульвар. 

Загальна вартість екскурсії  – 1000 грн 

(200 грн з особи). Останню частину дня 

Марія витратила на похід по місцевим 

торговим центрам, де витратила на сувені-

ри не менше 1000 гривень.  

Ці два дні харчувалась героїня виключно в 

місцевих ресторанах, на кшталт, «Пузата 

Хата», «MacDonald’s». За два дні дівчина 

витратила не більше 1000 гривень. 

Крім того, дівчина користувалась послугами 

громадського транспорту не менше ніж три 

рази. Вартість проїзду становить 8 – 10 гри-

вень, в залежності від виду транспорту 

(автобус – 10 грн, електротранспорт – 8 

грн).Загальна вартість витрачених грошей 

на проїзд – 46 грн. 

Ввечері назад на залізничний вокзал Марія 

дісталася також трамваєм, вартість поїздки 

– 8 гривень. Квиток додому зі сполученням 

«Дніпро-Головний – Харків-Пасажирський» 

коштував 192 гривні. 

Отже, маємо такі висновки:  

залізничний квиток у дві сторони: 384 

грн; 

проживання: 170 грн/за добу; 

розваги: 650 грн; 

харчування: 1000 грн; 

окремі витрати: 1000 грн; 

проїзд: 46 грн; 

усього: 3250 грн. 

Отже, провівши свій вікенд в якості туриста 

та відвідавши місто Дніпро, Марія витрати-

ла 3250 гривень за два дні. Проаналізувавши 

її витрати, можна зрозуміти на що та скіль-

ки вона витрачала.   

Олексій Єфіменко 

Екскурсія в музеї 

Звичайні квіти або вишукане 
кільце 

Чим здивувати на 8 б ер езня кохану, та д е 

шукати особливі подарунки 

Деякі жінки не люблять показові та дорогі 
презенти. Для таких жінок ми пропонуємо 
зробити незвичайний подарунок своїми ру-
ками, проявіть свою креативність. Одним із 
найкращих подарунків такого типу є скринь-
ка. Для цього нам знадобляться палички від 
морозива, тому краще зберігайте їх заздале-
гідь, червона фарба — це може бути, як і 
звичайний гуаш так і акрилова фарба. Пер-
ший варіант фарби можна придбати тільки у 
комплекті, що коштує приблизно 130 грн, 
ціна акрилової фарби варіюється від 25 — 50 
грн. Також нам знадобиться ножиці, лінійка 
– 80 грн, картон — вартість від 20 — 100 грн 
( краще брати середній 30-60), звичайний 
олівець, червона атласна стрічка, яка коштує 
зовсім копійки, а саме 11 грн, клейовий піс-
толет, що коштує — 105 грн та стрази — 
ціна від 20 — 100 грн. 

Загальні ціна подарунку, приблизно 450 грн. 

1.Спочатку, половину паличок від морозива 
пофарбуйте червоною фарбою да почекайте 
поки вони підсохнуть. 

2. З картону зробіть прямокутник 7,5*5,5 
см й напівопал. Довжина плоскої сторони 
7 сантиметрів, опуклої 3 сантиметри. Ви-
ріжте заготівлі 

Зробіть ще по одній деталі(напівопал та 
прямокутник) та пофарбуйте їх. 

3.Потім візьміть три білих, та три черво-
них палички, складіть їх разом. З боків 
приклейте прямокутники, щоб зробити 
стінки, між картонками зафіксуйте палич-
ки. Чергуйте деталі різних кольорів. Після 
цього візьміть опуклі форми та між ними 
зафіксуйте палички, у нас вийде кришка. 

4.Червону стрічку прикріпіть до боків 
картонних стінок. По боках закріпіть стрі-
чки, зафіксуйте їх на коробці, на самих 
стрічках розмістіть стрази, при бажанні 
можна зробити бантик. Готово! 

Ну а для тих, хто взагалі хоче спробувати 
щось нове для себе та своєї дівчини, мож-
на відвідати незвичайні SPA-процедури, 
наприклад виноградне обгортання або 
шоколадне SPA, кажуть, що це робить 
шкіру більш ніжною та чистою, можете 
перевірити самі! Ціна абонемента на такі 
процедури — від 800 до 1000 грн. 

Дивуйте своїх жінок та приносьте їм ра-
дість! 

Як пров ести свято вдома 

Романтичні  
побачення 

Дарина Тарасенко 

Який романтичний день без смачної вече-

рі? Наприклад, похід до ресторану, який 

може стати самодостатнім сюрпризом. 

Виберіть місце, яке давно хотілося відві-

дати, заздалегідь забронюйте столик та 

приємно проведіть час удвох. 

Один із бюджетних, але не менш приєм-

них та романтичних варіантів проведення 

вечору, - квест-побачення вдома. Для цьо-

го ми пропонуємо вам створити квест, де 

основою будуть не головоломки, а історія 

та особливості ваших стосунків. Для поча-

тку забезпечимо себе матеріалом для зага-

док: потрібно взяти ручку та блокнот, 

влаштуватися зручніше та уявити життя 

вашої пари як кліп або фільм. А потім, на 

основі написаних ідей, створіть завдання, 

в яких будуть ланцюжком зашифровані 

місця у вашому будинку. У фіналі буде 

чудово, якщо вона знайде якийсь приєм-

ний подаруночок. Після такого сюрпризу 

доречним буде спільний перегляд фільму 

при свічках, можливо, з келихом шампан-

ського та смачною піцою. Підводячи під-

сумки саме такого виду побачення, скла-

демо приблизний список того, що саме 

нам потрібно: 

Канцелярія для проведення квесту 

(аркуші А4, олівці, ручка) = при-

близна вартість 75 грн. 

Шампанське = середня вартість 150 

грн, залежить від вашого смаку. 

Піца на замовлення = середня вартість 

100 грн, але все це також залежить 

від ваших уподобань. 

Інгредієнти для приготування піци 

(тісто для піци = 45 грн; соус = від 

20 до 30 грн; гриби = 200 грамів за 

12 грн; салямі для піци = 25 грн за 

100 грамів; сир твердий = від 45 до 

60 грн за 300 грамів) = від 145 до 

160 грн; 

Треба пам’ятати, що приємні сюрпризи – це 

не обов’язково «дорого». Ранкова кава в 

ліжко, посмішки, компліменти, романтична 

вечеря та ванна з пелюстками троянд – все 

це безсумнівно подарує вашій жінці неймо-

вірну радість та впевненість у тому, що вона 

кохана та бажана. Важливо зробити це щиро 

і красиво, та наповнити романтикою та лю-

бов'ю весь день, вечір і ніч! 

Валерія Ткаленко 

Не за горами Міжнародний жіночий день. День, коли дівчата з нетерпінням чекають 

на приємні сюрпризи, а чоловіки метушливо складають список подарунків. Ми вирі-

шили допомогти та підготували ідеї для романтичних побачень на 8 березня, які гаран-

товано зроблять жінку щасливою.  

На жаль білосніжна пора року потихеньку відходить від нас, на дворі стає все тепліше 
й тепліше, а пташки починають співати свої прекрасні пісні й балади, тим самим пові-
домляючи нас про настання весни. Окрім майбутніх яскравих та різнокольорових ве-
чорів, настають чудові весняні свята, зокрема усіма улюблене “жіноче свято”, 8 берез-
ня, яке невдовзі буде головною турботою для чоловіків. Майже усі чоловіки задаються 
питанням. А що ж подарувати моїй коханій дівчині, таке особливе, від чого мурашки 
будуть бігти по шкірі! У цій статті ми розповімо вам, яким подарунком можна здиву-
вати вашу другу половинку! 


