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Це треба пам’ятати… 

• 9  березня - День народження  

 Тараса Шевченка 

Подробиці на стор. 2  

 

 Цікаві березневі свята !!! 

• Міжнародний жіночий день 

Подробиці на стор. 3 

 

Що ? Де ? Коли ? Як? 

• Методичний семінар кураторів 

академічних груп 

Подробиці на стор. 4 

 

Цікавинка про головне 

• Суботник .. 

• Весна іде, красу несе… 

Подроиці на стор. 5-6 

№ 6/ березень 2012р. 

ВЕСНЯНКА 

А заграй мені, Іванку, 

На сопілоньці веснянку, 

Може, вітер вій-веснянець 

Та й запросить мене в танець. 

Вбрали трави одяганку –  

З рясноцвіту вишиванку. 

Привітали верховинок: 

І смерічок, і ялинок. 

Пригорнись до сонця, гілко, 

Грай, веснянонько-сопілко. 

В отчих землях, в ріднім краї 

Все радіє і співає. 
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2                                 Це треба пам’ятати…. 

                 Літературно—музична композиція “ ми не забули тебе, Тарасе” 

 У цей день панувала тепла і 

родинна атмосфера. Студенти 

засвідчили глибоку шану та любов 

до Великого Кобзаря, згадуючи 

історичні періоди його життя, 

слухаючи пісні, покладені на вірші 

Тараса та читаючи його поезії. 

Під час виховної години усім 

присутнім студенти 

продемонстрували 

театралізовану постановку “Тарас-

маляр” 
На заході були присутні 

директор Педагогічного 

інституту В.І. Юрченко та 

заступники директора Ю.Ю. 

Савченко та М.А. Машовець. 

На завершення заходу усі 

присутні запалили свічки  

у пам’ять 

про Тараса Шевченка.  

В цю мить 

звучав Шевченків «Заповіт», і 

серця 

кожного зі студентів горіли, мов 

вогники. 

"Ми не забули  тебе, Тарасе!" 
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                                 Цікаві березневі свята... 

      “Любі наші, жінки, дівчата, мате-

рі, бабусі! 

        Щиро вітаємо вас з Міжнарод-

ним жіночим днем!  

 Віки і тисячоліття світової історії 

осяяні вашою мудрістю та ніжністю, 

чарівністю та красою. І тільки за-

вдяки вашій життєвій силі, насназі 

та довготерпінню з віку у вік продо-

вжується рід людський на землі. 

Матір, сестра, кохана – жіночий 

першопочаток супроводжує нас до 

останнього подиху. І якщо краса по-

рятує світ, то це буде ваша краса. 

Адже ви перетворюєте його на чарі-

вну перлину, яку ми кладемо і дові-

чно кластимемо до ваших ніг. 

У цей святковий день бажаємо всім 

жінкам міцного добробуту, довіч-

ного щастя та щирого кохання. І не-

хай здійснюються найзаповітніші 

мрії, адже бажання кожної жінки – 

закон, і ми, чоловіки, з радістю їх 

виконуємо”, -   

такими теплими та щирими слова-

ми розпочався святковий концерт 

до Дня 8 березня… 

На концерті звучали пісні, вірші про 

кохання — багато теплих, ніжних, 

весняних слів про жіночу красу, не-

повторність та доброту. 
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МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР КУРАТОРІВ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП   

«КОРПОРАТИВНІ ТРАДИЦІЇ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ  КУЛЬТУРИ  

МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ ДОШКІЛЬНОЇ ТА  ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ ОСВІТИ» 

22 березня 2012 року у Педагогічному 

інституті відбувся методичний семінар ку-

раторів 

академічних груп «Корпоративні традиції 

як чинник 

формування культури майбутніх спеціаліс-

тів 

дошкільної і початкової ланки освіти». 

Учасники семінару мали нагоду взяти 

участь у 

обговоренні важливих питань, що своїм 

змістом торкалися тематики заходу та 

подивитися 

театралізовану постановку (уривок із п’єси 

Григорія 

Квітки-Основ’яненка) «Сватання на Гонча-

рівці» 

студентської театральної студії Педагогі-

чного 

інституту «Дзвоник». 
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5                                            Цікаво про головне... 

 31 березня у Педагогічно-

му інституті відбувся субо-

тник по впорядкуванню 

території, найактивнішу 

участь у якому взяла  силь-

на половина  колективу на 

чолі з  директором В.І. 

Юрченком, заступником 

директора з науково-

методичної  та соціально-

гуманітарної роботи Ю.Ю. 

Савченком  та представни-

ками від кожної кафедри  

Інституту.  

     Завдяки зусиллям та єнтузіазму  на-

шого бадьорого трудового десанту  на 

території  

Інституту було посаджено  молоді дерева, 

проведено обрізку кущів та розбивку 

клумб. Учасники  суботника не лише зро-

били  корисну справу на благо рідного  

Інституту, а й  отримали чудову змогу по-

спілкуватися в неформальній обстанов-

ці, море  позитивних  емоцій, гарний на-

стрій та чудове самопочуття від спілку-

вання с природою та колегами-

однодумцями.  
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6                                            Цікавинки... 

Зустріч весни українським народом 

Закликання весни – один із найцікавіших звичаїв нашого народу. Адже прихід весняного тепла давав поштовх початку ново-

го хліборобського циклу та вливав потужний струмінь натхнення до селянської душі. 

Народна уява створила поетичний образ весни-дівчини з вінком квітів, що “десь у садочку шиє сорочку”, а інколи й у вигляді 

молодиці, що вже має або готується мати дочку: 

Ой весна, весна та весняночка, 

Ой де ж твоя донька, та паняночка… 

Ця вродлива дівчина або молодиця дуже багата, від неї люди сподівалися щедрих дарів, а тому й виглядали її рано-вранці 

до сходу сонця: вибігали на горби, ставали на воротах, лізли на дах комори чи клуні і запрошували її піснями. Закликали вес-

ну зазвичай жінки, дівчата та діти. 

Закличні обряди за своєю суттю складаються з дійств по закликанню птахів з теплого краю та, власне, закликання весни. 

На Сорок святих (9 березня) печуть із тіста коржики у формі пташок на честь 

жайворонків, що тоді вилітають із вирію. 

Коли діти бачили диких гусей, то підкидали угору солому і гукали: «Гуси, гуси, 

нате вам на гніздечко, а нам на здоров’ячко!» або «Гуси, гуси, вам на гніздо, 

ша на на тепло!» Цю солому матері збирають і кладуть на гніздо під квочку — 

«щоб курчата водились». 

Діти носили у руках зроблену з дерева ластівку, ходили з нею від хати до хати 

й прославляли весну. 

Існує також традиція, що 19 березня із вирію до нас прилітають лелеки. Відо-

мо, що ці птахи поселяються тільки на домівках добрих людей, приносячи їм 

щастя і радість. Приліт чорногузів пов'язують не тільки з приходом весни, а й з 

"поповненням" у сім'ях. Здавна збереглися легенди, що лелеки приносять ді-

тей... 

Над номером працювали : Головний редактор- Ольга Славецька, група 

Поб 4-10-4.0д  та  заступники  головного редактора-   Марія Рашкевич 

Поб 4-10-3.0д та Доманчук Олександр  Доб 2– 11– 4. 0д  

  З пропозиціями щодо співпраці звертатися за телефонами:   

097-113-17-95 – Ольга      096-169-40-49 - Марія    093- 148-  72– 48—  Олександр 


