
1 

 

Заліковка 
Газета студентської ради Педагогічного Інституту 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

Сьогодні у 

    номері: 
Це варто пам’ятати... 

 - Сніду — НІ ! 

 - 9 грудня – День Університету 

Подробиці на  стор 2-3 

Грудневі свята !!! 

 - святого Андрія 

-  святого Миколая 

Подробиці на стор. 4 - 5  

Зробимо дітей щасливими….. 

• дитячий будинок “ Берізка” 

Поет майбутнього.. 

• “Я пишаюсь тим, що украї-

нець!” 

• “Хитрая луна” 

Автор: Доманчук Олександр 

Подробиці на стор.6 

Що ? Де ? Коли ? Як? 

• зустріч з польським ректо-

ром.. 

• 17 листопада - День студен-

та... 

• День студента в  гуртожит-

ку…. 

• Культурно— мистецький 

проект  “ Поза кадром” 

Подробиці на стор.7 - 8 

№ 5 / січень 2011р./ 

ПЕРШИЙ СНІГ 
Ще вчора листячко кружляло  
У золотавому танку...  
На ранок враз зима настала  
І свіжість принесла п'янку.  
І цей тонкий та ніжний запах  
Прийшов до мене уві сні,  
А ранком кіт приніс на лапах  
Пухнастий білий перший сніг!  
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2                                  Це треба пам’ятати…. 

                          Сніду НІ ! 

 Всесвітній день боротьби зі 

СНІДом вперше відзначався 1 грудня 

1988 року з ініціативи Всесвітньої 

організації охорони здоров'я, після 

того, як на зустрічі міністрів охорони 

здоров'я всіх країн прозвучав заклик 

до соціальної терпимості і розши-

рення обміну інформацією щодо 

ВІЛ/СНІДу. Із того часу Всесвітній 

день боротьби зі СНІДом 

відзначається щорічно. 

Головна мета Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом — звернути увагу 

суспільства на цю проблему.  

http://snid.in.ua/pages— про детальнішу інформацію  

1 грудня  відбудеться  медико – 

гігієнічний лекторій в Педагогіч-

ному інституті Київського універ-

ситету імені Бориса Грінченка на 

тему «Статеве виховання та здо-

ров’я підлітків.  Профілактика 

ВІЛ/СНІДУ” з демонстрацією  

відеофільмів. 

Тут будуть представлені корисні 

бесіди , лекції про СНІД..! 

Отож, запрошуємо Вас! 
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   2                              Це треба па’ятати… 

     9 грудня 2011 року –  

День народження  

Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

 У цей день грінченківська родина 

відзначила 148-у річницю від Дня Народження 

Бориса Грінченка – видатного українського пе-

дагога, письменника, фольклориста, етнографа, 

філолога, чиє ім'я з 1993 року носить наш 

Університет! 

 У цей день в Педагогічному інституті про-

водилося багато заходів, концертів, бесід, які бу-

ли присвячені Дню народження Бориса  

Грінченка.  

 Науково-педагогічний та студентський ко-

лективи Університету започаткували традицію: у 

цей день покладати квіти до пам’ятника Бориса 

Грінченка.  

 Під час церемонії покладання квітів про-

звучали виступи ректора Університету Віктора 

Олександровича Огнев’юка та завідувача 

лабораторією грінченкознавства, директора му-

зею Бориса Грінченка Антоніни Іванівни Мов-

чун.   

Талановита студентська молодь, яка з шаною 

вивчає педагогічну спадщину Бориса Грінченка, 

підготувала та прочитала вірш поета «До праці».  

 Засвідчити свою повагу та вдячність Бори-

су Грінченку на Байкове кладовище прийшли 

студенти, адміністрація, представники 

університетських підрозділів, які поклали квіти 

до могили.  

 Під мерехтіння запалених свічок присутні 

вшанували хвилиною мовчання пам'ять  

Великого сина України—Бориса Грінченка. 
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3                                    Цікаві грудневі  свята 

Андрія (13 грудня) або ж свято калити 
У цей день жінки намагалися не 
пекти хліба, не шити і не прясти. 

На Андрія дівчата багато 
ворожили, завбачуючи свою до-
лю, а хлопці заважали їм це ро-

бити.  

Найпопулярніші способи воро-

жіння: 

1. Увечері (напередодні свята 

Андрія), коли стемніє, дівчина 

виходить з хати і сіє на снігу на-

сіння конопель. Набравши жме-

ню снігу, йде до хати і, коли 

сніг розтане, лічить насінини. 

Парна кількість віщує шлюб, 

непарна - “бути ще у дівках”. 

2. Запалюють дві свічки. Якщо 

свічки, згоряючи, схиляються 

одна до одної, то дівчину чекає 

щасливий шлюб, якщо ж нахи-

ляються у різні боки - погана 

ознака.  

3. Сни на Андрія вважалися ві-

щими. У цю ніч дівчата нама-

галися спати не там, де зав-

жди. Під ліжко ставили на ніч 

миску з водою і накривали до-

щечкою або соломинкою, що 

імітували місток. У сні дівчи-

на бачила  свого судженого. 

4.А ще пекли  калиту. Бо без калити -

нема свята. Калита - кручений, підвіша-

ний хліб, до якого по черзі підстрибують, 

щоб відкусити шматочок. Хто відку-

сить—у того бажання здійсниться. 

 А що хлопці? У цей день вони 

робили шкоду. Якщо вранці біля ва-

шої хати немає воріт — це резуль-

тат “Андріївських збитків”. 

 

Вітаємо зі святом усіх Андріїв! 
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4                                   Цікаві грудневі свята 

День Святого Миколая (19 грудня) 
 

Усі три свята - Варвари, Сави та Миколи - називали миколини-
ми святами. На відміну од весняного Миколая (22.V), зимового 
відзначали особливо урочисто. Вважалося, що Миколай - захис-
ник усіх бідних і знедолених, а для дітей — почесний охоронець. 
Існує легенда, яка розповідає про те, як Миколай врятував дітей 
під час бурі на морі. 
  В Україні, особливо у західних областях, до дня святого Мико-
лая, готували обрядові дії. Так, наприклад, дідусь, переодягаю-
чись в "доброго Миколая", заходив до оселі з подарунками, які ба-
тьки, знаючи про дитячі бажання та мрії, готували заздалегідь. 
  Вручаючи кожному окремо гостинець, святий Миколай згадував 
все те добре, що зробила дитина упродовж року, і заохочував до 
виправлення поганих вчинків. Діти свято вірили в існування цього 
доброго захисника, і намагалися не ображати святого Миколая, 
який усе бачить з Небес.  
  А ще у школах влаштовували цікаві вистави, де головною дійо-
вою особою виступав святий Миколай. Поруч з ним крутилося хи-
тре  чортеня, яке намагалося переконати дідуся в тому, що вруча-
ти дітям подарунки не варто, бо вони на них не заслуговують. Але 
добрий Миколай завжди усім вибачав.  
"Миколай бородою трясе, - говорить відоме українське прислів'я, - 
дорогу стеле". Для селянина період грудневих свят - найщедріша 
пора: зібрано збіжжя, зроблено на зиму відповідні запаси, а, отже, 
можна віддавати борги. Хто не встигав або не міг до цього дня 
віддати позичене, про нього казали: "Коли ти мені не віддаси до 
Миколи, то вже не оддаси ніколи". 
Особливою повагою в народі користується ікона Миколи Чудотво-
рця, оскільки, як уже говорилося, святий Миколай захищає усіх бі-
дних і знедолених. 
     Щиро вітаємо усіх із Днем Святого Миколая! 
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5                            Зробимо дітей  щасливими..! 

 Відвідання студентами дитячого будинку “ Берізка” 

 Нещодавно  найкращі студенти Педагогічного інституту Київсь-

кого університету імені Бориса Грінченка відвідали дитячий будинок  

«Берізка» з нагоди дня Святого Миколая .  

 Студентами інституту були зібрані необхідні речі для дітей та 

підготована театралізована вистава із залученням маленьких глядачів 

до гри. 

Я пишаюсь тим, що украї-

нець! 

Писав колись Кобзар у віршах 

(Ох, як давно те все було): 

«…А он старе монастирище, 

Колись козацькеє  село». 

Тепер там дуб старий, розлогий 

Хранитель нашого буття. 

І звідти йдуть усі дороги  

В прекрасне наше майбуття. 

Той дуб чарівний, всевидющий, 

Одвічно мудрий – мій народ! 

У боротьбі тій невмирущій 

Домігся все ж таки свобод… 

Ох, вибороли люди добрі 

Ту волю жадану святу, 

Тепер сидять під дубом в полі, 

Чекають літнього Іллю. 

Чого розсілись, вузьколобі? 

Чого ж чекаєте тепер? 

«Немає, - кажуть, - для нас долі… 

Наш дуб помер, помер, помер». 

Та що ж ви люди, подуріли,  

Чи ж вам не видно білий світ? 

Розквітли його віти нині, 

Цілющий того дуба плід. 

         Доманчук Олександр М. 

                                   Поет майбутнього…. 

Хитрая луна 

Хитрая луна хранит свои секреты, 

 Лишь только тот, кто мудр, найдет в луне 

ответы. 

 

Не верь чарующей луне, 

Она скрывает маски. 

В ночной кричащей тишине 

Кружатся духи в пляске. 

Послушай друг: «Не верь луне 

Ведь будешь ей обманут, 

В магической ее красе 

Мужчин рассудки тают. 

Ведь соединяет воедино  

На стыке, вымысел и быль, 

Кружатся тени в танце дивном… 

Прошу тебя: не верь ты ей!!!» 

Но друг любил, мечтал и ждал... 

Луны он тайну разгадал, 

Он понял, что луна, играя, 

Свой облик от чужих скрывала, 

Манила вдаль к себе, звала, 

Души секреты берегла. 

Любя все тайны он принял, 

За что в награду – высший дар. 
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6                                      Що? Де? Коли? Як? 

 Зустріч із польським ректором 

 17 листопада в Педагогічному інсти-

туті Київського університету імені Бориса 

Грінченка відбулася важлива подія! 

 Нас відвідав Ректор Університету Ог-

невюк Віктор Олександрович разом із гос-

тем з Польщі — ректором Варшавського 

університету, Тадеушем Левовицьким. 

 Тепла та доброзичлива атмосфера зу-

стрічі справила  приємне враження на ви-

кладачів, студентів та  співробітників на-

шого Інституту. 

 16 листопада відбувся святковий концерт 

до дня Студента!  

 У ньому взяли участь студенти нашого Ін-

ституту. 

 Учасники виступу дарували глядачам пісні, 

танці, поетичні рядки, цікаві та захоплю-

ючі сценки із життя студентів.  

 17 листопада також відбувся кон-

церт до дня студента в університетсько-

му гуртожитку 

Під час концерту можна було не лише 

почути чудові пісні та вірші, але й взяти 

участь у різноманітних іграх та конкур-

сах. Студенти чудово відсвяткували своє 

найулюбленіше свято - День студента!!! 
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      7                                                                 Що? Де? Коли? Як? 

Над номером працювали : головний редактор- Ольга Славецька (група 

Поб 4-10-4.0д), заступники  головного редактора: Марія Рашкевич (Поб 

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

  З пропозиціями щодо співпраці просимо звертатися за телефонами:   

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

  Гала-концерт студентського культурно-мистецького проекту «Поза кадром» 

 19.12.2011 року в концертній залі Київського університету імені Бориса Грінченка відбувся 

гала-концерт студентського культурно-мистецького проекту «Поза кадром», який вже другий рік 

поспіль ініціює студентський парламент. 

 Мета проекту - розкрити творчий потенціал кожного студента, сприяти вдосконаленню вико-

навської майстерності та вихованню сценічної культури учасників. 

 На початку свята ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор Олександро-

вич Огнев’юк тепло привітав присутніх із Днем Св.Миколая, вручив нагороди студентам-

переможцям у різних номінаціях, побажав їм подальших успіхів та перемог. 

 Іменну стипендію Бориса Грінченка за відмінне навчання та активну участь у суспільно-

громадському житті, призначено студентці ІІІ курсу Педагогічного інституту Світлані Дениско. 

 Подяку за активну участь у соціальних акціях та особистий внесок у розвиток волонтерсько-

го руху оголошено студентам Педагогічного інституту: 

• Бачинській Валентині 

• Колесниченко Оксані 

• Лапі Поліні 

• Мамедовій Ратні Ахмедівні 

• Мироненко Надії 

• Славецькій Ользі 

• Таран Юлії 

• Якимчук Тетяні 

         Подяку за активну участь у проведенні загальноуніверситетського конкурсу «Логотип та 

стиль міста Києва» оголошено студентці Педагогічного інституту Колесниченко Оксані.  

 Після нагородження студентів розпочався гала-концерт, на якому були представлені творчі 

номери, різноманітні за жанрами, стилем та настроєм: вокальні, хореографічні, інструментальні, 

поетичного слова, естрадно-циркової акробатики, спортивної гімнастики.  

 Потужна хвиля студентського позитиву, неймовірної динаміки та шаленої енергетики об’єд-

нала артистів та глядачів відчуттям піднесення, гарного настрою.  

 Кульмінацією гала-концерту стало вручення Ректором спільно зі студентським парламентом 

Дипломів фіналіста студентського проекту «Поза кадром». Приємною новиною для усіх було те, 

що серед переможців було названо також студента нашого Педагогічного інституту Віктора Коро-

ля. 
  Щиро вітаємо переможця, і нагадуємо Вам, що у Педагогічному інституту кожен студент—
неповторний і талановитий! 
 


