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Цікаві  лютневі свята !!! 

День Св. Валентина.. 

День Захисника Вітчизни 4  

Поет майбутнього.. 

• Сапак Наталія 

• Свистунова Дарина 

Що ? Де ? Коли ? Як? 

Концерт у Філармонії 

Конкурс читців 

Конкурс “Міс– Весна” 

 

№ 5 / лютий 2012р. 

День Святого Валентина - 

День закоханих й щасливих!!! 

Люди люблять і чекають... 

А чого - самі не знають. 

У цей день все може статись: 

Кожен може закохатись. 

Будуть серденька співати, 

Будуть квіти дарувати, 

Будуть усмішки сіяти, 

Хлопці на гітарах грати... 

Свято ласощів й кохання, 

Свято радощів й бажання! 

Все чудове, кольорове, 

Все мрійливе і казкове, 

Навкруги сердець багато! 

Кожен хоче відчувати 

Звідусіль слова кохання, 

Поцілунків відчування. 

Люди люблять і цілують, 

Всім серця свої дарують. 
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2                                  Цікаві лютневі свята 

День Закоханих! 

 14 лютого у Педагогічному інституті відбулося 

свято з нагоди Дня Св. Валентина.   

 Учасники концерту, створивши в концертному 

залі романтичну атмосферу, допомогли глядачам 

поринути у прекрасний світ кохання.  

 На сцені звучали пісні та поезії, 

демонструвалися 

танцювальні постановки та 

розігрувалися дотепні 

гумористичні сценки. Усі 

концертні номери глядачі 

вітали бурхливими 

оплесками! 

 А після свята усі з 

нетерпінням очікували на 

урочисте відкриття “Пошти 

                          Свято справжніх  чоловіків 

 Упродовж лютого місяця у нашому Інституті 

проходив конкурс на обрання героя нашого часу 

(учасники конкурсу заповнювали анкети).  

23 лютого відбулося урочисте нагородження 

учасників конкурсу. 

К о ж н о м у  ко н к у р с а н т у 

компетентне жіноче журі 

п р и з н а ч и л о  о с о б л и в у 

номінацію і вибрало «героя нашого часу» - Турчанінова Олексія 

Юрійовича, системного адміністратора Педагогічного інституту, 

який твердо вважає, що «чоловік в усі часи має бути захисником 

своєї країни, забезпечувати сім’ю, бути гарним батьком та 

люблячим чоловіком!» 
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3                                   Поет майбутнього 

Наталія Сапак БАЖАННЯ ВЕСНИ 

Ти заплющуєш очі і бачиш, як падають зорі, 

Та серце твоє не на волі, в полоні буденності 

ти… 

Ти розплющує очі і бачиш – зима надворі, 

І поруч її немає, а в серці — бажання весни! 

Ти заплющуєш очі і бачиш, як сонце сіяє, 

Та серце твоє палає, в полоні душа твоя… 

Ти розплющує очі і бачиш – там ніч витає. 

Не хочеш очей відкривати… 

А поруч іде життя… 

Дарина Свистунова 

ЗИМА 

 

История эта о том, что увидела я за окном. 

Холодное утро… Зима… Шли пары,  

и шла Она. 

И вдруг силует появился вдали… 

Он шел ей на встречу!.. 

Задумчивый вигляд… 

Она улыбнулась, - и сделала шаг! 

Но Он не заметил, мимо прошол, 

На взгляд не ответил, и дальше пошол… 

Поправив теплый шарф и тяжело вздохнув, 

Продолжила Она свой одинокий путь. 

А я, увидев это все, задумалась и загустила, 

Ведь Он прошел мимо нее, 

а вдруг Она его бы изменила? 

А вдруг Она – его судьба? А Он прошел… 

Она одна… 

Как много нас таких! 

Мелькают лица, мы бежим, 

И шаг навстречу сделать не хотим… 

 

Оксана Токарець 

НЕ ПОКИДАЙ! 

Крізь шибку я дивлюсь на небо… 

Мені так холодно без тебе! 

Тебе від мене поцілує 

Та зіронька, що ніч малює… 

Далеко ти… Та наші почуття 

Я збережу, повір, на все життя! 

Коли ми разом – забуваю все, 

Так тихо час обох несе… 

Я поглядом тебе молю: 

«Не покидай! Бо я тебе люблю!» 

 

Андрій Андрієнко 

 

СВОЯ «LOVESTORY» 

 

Любовь… Ну что это такое? 

«Любить» - что значит это слово? 

Любовь – одна проблема, 

Для разговоров тема? 

О ней ты думаешь, когда 

Вдруг по щеке бежит слеза, 

И мысли все твои похожи, 

И тело в неизбежной дрожи… 

Грустить нельзя,  

страдать не надо… 

Улыбка – лучшая награда! 

Любить всегда, наверно, стоит, 

У всех, без слов, своя «lovestory»… 
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4                                   Що? Де? Коли? Як? 

 26 лютого 2012р. відбувся  мистецький  

проект ВАЛЕНТИНА КАСЬЯНОВА  

« Симфонія любові» .  

 У концерті брали участь художні колективи 

Київського університету  

імені Бориса Грінченка 

Концерт проходив у ІІ акти. 

Перший акт розпочався такими 

словами: 

« Кохати – нові землі відкривати, 

Нюанси свіжі і відтінки нові. 

Кохати- це щомиті дивуватись, 

Це - задихатись з подиву - любові» 

                                                   ( І. Драч) 

 Під час концерту звучали твори, 

покладені на музику Валентина Касьянова. 

 

ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ у ПЕДАГОГІЧНОМУ!ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ у ПЕДАГОГІЧНОМУ!ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ у ПЕДАГОГІЧНОМУ!ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ у ПЕДАГОГІЧНОМУ!    
 

 20 - 21 лютого 2012 р. у Педагогічному інституті з нагоди Дня рідної мови відбулося свято 
««««МІЙ ДИВОСВІТЕ, РІДНА МОВО, МІЙ ДИВОСВІТЕ, РІДНА МОВО, МІЙ ДИВОСВІТЕ, РІДНА МОВО, МІЙ ДИВОСВІТЕ, РІДНА МОВО, ---- СНАГИ ВІТРИЛО, ДУХ ЖИТТЯ! СНАГИ ВІТРИЛО, ДУХ ЖИТТЯ! СНАГИ ВІТРИЛО, ДУХ ЖИТТЯ! СНАГИ ВІТРИЛО, ДУХ ЖИТТЯ!»»»», у рамках якого 
були проведені:    

---- ВИХОВНА ГОДИНА  ВИХОВНА ГОДИНА  ВИХОВНА ГОДИНА  ВИХОВНА ГОДИНА ««««МОВО! МУДРА БЕРЕГИНЕ!МОВО! МУДРА БЕРЕГИНЕ!МОВО! МУДРА БЕРЕГИНЕ!МОВО! МУДРА БЕРЕГИНЕ!»»»»  

---- ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС  ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС  ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС  ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС ««««О СЛОВО! БУДЬ МОЇМ МЕЧЕМ!О СЛОВО! БУДЬ МОЇМ МЕЧЕМ!О СЛОВО! БУДЬ МОЇМ МЕЧЕМ!О СЛОВО! БУДЬ МОЇМ МЕЧЕМ!»»»»  

---- ПОЕТИЧНИЙ КОНКУРС ЧИТЦІВ  ПОЕТИЧНИЙ КОНКУРС ЧИТЦІВ  ПОЕТИЧНИЙ КОНКУРС ЧИТЦІВ  ПОЕТИЧНИЙ КОНКУРС ЧИТЦІВ ««««О РІДНЕ СЛОВО!.. О МОВО РІДНА!.. ЩО ЗА ТАЄМНА У ТОБІ О РІДНЕ СЛОВО!.. О МОВО РІДНА!.. ЩО ЗА ТАЄМНА У ТОБІ О РІДНЕ СЛОВО!.. О МОВО РІДНА!.. ЩО ЗА ТАЄМНА У ТОБІ О РІДНЕ СЛОВО!.. О МОВО РІДНА!.. ЩО ЗА ТАЄМНА У ТОБІ 
СИЛА!СИЛА!СИЛА!СИЛА!»»»»    
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6                                      Що? Де? Коли? Як? 

 29 лютого в Педагогічному інституті відбувся 

конкурс "Міс- Весна 2012", у якому учасниці 

представляли себе під час таких міні-конкурсів: 

- візитка 

- дефіле 

- моє хобі 

- вальс 

 Звання “ Міс– Вишуканість” отримала Вікторія 

Вострякова, “Міс -Чарівність” - Наталія Сапак, “Міс -Талант” - Славецька 

Ольга, “ Віце -Міс” - Олександра Савчук.  

 Перемогла у конкурсі та отримала звання “ Міс– Весна 2012” Дар’я 

Гамідова.  

 Щиро вітаємо найчарівніших! 

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 


