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Природа радістю чарує,   

Знов розпустилися бруньки,   

Зеленим одягом милує,   

Біжать до річечці струмки.   

 І іншим стало синє небо,   

І час кохання настає...   

Бо править весна-королева,   

Розквітне щастя знов моє! 
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   2                              Цікаві квітневі свята …. 

                                                                          Вербна неділя: 

 

 

 Неділя за тиждень перед Великоднем називається "Вербною", "шутковою" або "квітною", а тиждень перед цією 

неділею - "вербним".  

 У Вербну неділю святять вербу. Під церкву заздалегідь привозять багато вербового гілля. Зранку на Богослужін-

ня сходяться всі - старі й малі, - бо "гріх не піти до церкви, як святять вербу".  

 

 Колись господарі, повертаючися з церкви з свяченою вербою, до хати не заходили, а відразу ж садили на городі 

по кілька гілок або - якщо було близько - то в полі, "щоб росла Богові на славу, а нам, людям, на вжиток"; а решту, що 

залишилася, несли до хати і ставили на покутті під святими образами. Жартома били один одного свяченою вербою, 

промовляючи: 

 

 Не я б'ю - верба б'є, 

 

 За тиждень Великдень, 

 

 Недалечке червоне яєчко! 

 

 

 Молоді хлопці та дівчата билися свяченою вербою ще й коло церкви, та й дорогою, як додому йшли; а б'ючись, 

примовляли: 

 

Будь великий, як верба, 

 

А здоровий, як вода, 

 

А багатий, як земля! 

 

В Галичині примовляли так: 

 

Шутка б'є - не я б'ю, 

 

Віднині за тиждень 

 

Буде в нас Великдень!  

 Свячена верба користується великою пошаною серед нашого народу. "Гріх ногами топтати свячену вербу", а 

тому навіть найдрібніше гілля, якщо воно залишилося після освячення, палили на вогні, щоб, боронь Боже, під ноги не 

потрапило.  

 Свяченій вербі приписується магічна сила. Наприклад, викидають гілля свяченої верби надвір під час граду - 

"щоб град зупинився". Верба має велике значення в народній медицині.  Виваром свяченої верби знахарі лікують від 

головного болю, пропасниці та ревматизму, збивають гарячку.  
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   3                              Цікаві квітневі свята... 

                                                                                                               ВЕЛИКДЕНЬ

 Великодня Служба Божа триває всю ніч. Її найурочистіший момент настає опівночі, коли священик сповіщає, 

що Христос Воскрес, усі присутні з трепетом відповідають: "Воістину Воскрес!"  

 Пiсля Служби процесія тричі обходить навколо церкви, а потім священик освячує паску, писанки, крашанки, 

шинку, хрін, сіль…, які лежать у великодньому кошику.  
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   4                              Це треба пам’ятати... 

     ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ  ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ  ТРАГЕДІЇ ТА ДЕНЬ ДОВКІЛЛЯ  

17 та 26 квітня у  Педагогічному інституті  проходили різноманітні  заходи, метою проведення  яких 

було вшанувати пам’ять жертв та ліквідаторів 

Чорнобильської трагедії  та зосередити увагу студентів 

на важливості поліпшення стану довкілля, озеленення, бла-

гоустрою населених пунктів та прилеглих до них терито-

рій. Адже сьогодні усе більше і більше куточків нашого 

міста подають сигнали 

тривоги: знищуються унікальні київські ландшафти, 

засмічуються чудові парки і сквери, лісопарки та 

прилеглі ліси. 

Студенти Педагогічного інституту взяли активну участь у 

Загальноміській акції «Молодь за чисте довкілля!», долучив-

шись до прибирання та Поліпшення санітарного стану Київського парку. 

26 квітня у кожній академічній групі Педагогічного інституту куратори проводили виховні години з 

нагоди річниці аварії на ЧАЕС. 

До 15 квітня студенти мали можливість подати 

свої роботи на конкурси «Чорнобиль – біль серця 

України» та екологічну акцію «Я – за чисте довкілля». 

Компетентне журі обирало переможців, визначаючи 

найкращі літературні твори, есе, плакати та малюн-

ки. 

Вітаємо переможця конкурсу «Чорнобиль – біль 

серця України» Романченко Надію (Доб – 1-10-4.0д)! 
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   5                              Цікаві події…. 

 

 17 квітня 2012 року, 16:00, концертна зала Університету  

 Відлунав-відсміявся черговий КВК на кубок ректора, створивши 

атмосферу яскравого свята й залишивши в душах глядачів пречудові 

враження! Цьогорічна тема – «Євро – 2012». 

 Мало місце усе, що за законами жанру повинно бути: веселі жа-

рти, гарний спів, вправні танцювальні рухи та артистизм – на сцені, 

плакати й надувні кульки, гучні вигуки і палаючі очі вболівальників – у 

глядацькій залі. 

 Порадувало також доброзичливе та справедливе журі, яке ціл-

ком об’єктивно оцінило роботу шістьох університетських команд. У 

підсумку переможцями стали студенти Інституту психології та соціаль-

ної педагогіки – команда «Post Scriptum», з чим їх від душі вітаємо! Це 

заслужена перемога талановитих, креативних хлопців і дівчат, яким 

вдалося достойно, органічно й гармонійно, на одному, високому, рівні 

провести гру від початку до кінця. 

 Друге місце поділили три команди: «No name» – Університетсь-

кого коледжу, «Бульвар Davidoff» – Педагогічного інституту і «ППЦ» – 

Гуманітарного інституту. На третій позиції – «Art-Land» – команда Ін-

ституту мистецтв. 

 Цікаво, що раптом не спрацював відомий закон «як ви човен 

назвете, так він і попливе». «Post Scriptum», що перекладається як 

«після написаного», потрапив на «початок», тобто на вищу сходинку, а 

«Лідери» – команда Інституту лідерства та соціальних наук – стала 

першою… з кінця. Але, як зазначило журі, на нашому КВК не було по-

ганих чи невдалих жартів: їх часом подавали невправно, та все ж пере-

важно це робилося блискуче! 

 Судді висловили командам низку слушних порад, до яких, у 

своєму заключному вітальному слові, закликав прислухатися ректор 

Університету, доктор філософських наук, професор Віктор Огнев’юк. 

Він подякував усім учасникам за створене ними колоритне свято, за 

гарний настрій, що подарували глядачам, і вручив переможцям дип-

ломи й той самий кубок, за який щороку змагаються наші веселі та 

кмітливі. 

 

Фестиваль-конкурс команд Клубу Веселого Настрою на Кубок Ректора  
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6                                   Ми до Вас , не байдужі... 

Над номером працювали : Головний редактор- Ольга Славецька, група  

Поб 4-10– 4.0д     З пропозиціями щодо співпраці звертатись за  

                                  телефоном:   097-113-17-95 – Ольга       

Благодійна поїздка в дитячий будинoк.  

 

 Активісти Студентської ради Педагогічного інституту відвідали дитячий будинок “ Берізка” . Студенти  зби-

рали для дітей одяг, книжки та м’які іграшки. 

 Як зазначила одна із студенток – Мироненко Надія: «Найголовніше – дітям треба знати, що їх хтось лю-

бить, і не настільки важливі матеріальні речі, на скільки дітям потрібні  спілкування та любов! Поїздки мають відбу-

ватися частіше. З наступного навчального року хочемо їздити кожні два тижні, але для здійснення цієї мети нам 

потрібна допомога більшої кількості студентів.»  Також була представлена виставка дитячих робіт, яка усіх вразила 

своєю багатоманінстю та неповторністю... 

                                                        Свято Українського костюма 

 Українська культара багата, неповторна і прекрасна!  

 У нашому Інституті відбувся концерт, тематика якого була присвячена історії українського костюма. 


