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     Напевно немає серед викладачів на-
шої альма-матер особи більш досвід-
ченої та поважної, ніж Кудь Вадим 
Олексійович. Поспілкувавшись з ним,  
можу сказати, що це людина з великої 
літери, котра завжди невпинно тру-
дилась задля досягнення своїх цілей.
       Кудь Вадим Олексійович наро-
дився 5 лютого 1927 року в м. Ялта 
Кримської АРСР. Під час голоду 1932-
1933 рр. з батьками проживав у Ленін-
граді ( Санкт- Петербург). І знову  ж 
таки доля його повернула до Ялти,  де 
у 1941 році закінчив семирічну школу. 
Під час нацистської окупації спробу-
вав себе у різних галузях: працював 
у лікарні, виконував різного роду ро-
боти, був учнем слюсаря на водокана-
лі. В 1944 році був мобілізований до 
армії, де служив спочатку у піхоті, а 
далі у стрілецькому полку четвертого 
українського фронту. Після закінчення 
Другої Світової війни потрапив у тан-
кову частину, де був механіком-водієм.
        В 1957–1962 рр. навчався в ЛДПІ, 
який закінчив з відзнакою й залишив-
ся на кафедрі. Спочатку був асистен-
том, згодом доцентом, потім дека-
ном. Відомими вихованцями Вадима 
Олексійовича є такі люди,  як Адам 
Мартинюк (перший заступник голо-

ви Верховної ради України з 11 травня 
2010 року), Катерина Ващук (народ

ний депутат),  В. Бондар (губернатор ), 
А.Силюк (директор  Волинського 
краєзнавчого музею),  більшість ви-
кладацького середовища власне  іс-
торичного факультету, серед яких 
Баран В.К., Гаврилюк С.В., Про
копчук В.Є., Шваб Л.П. та інші.
       З  усмішкою на обличчі розпові-
дає про досить кумедний випадок, що 
стався з ним під час проходження пе-
дагогічної практики в с.Гірка Полонка. 
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Вадима Олексійовича стало народжен-
ня у 2005 р. правнучки, що додало  
оптимізму і натхнення працювати далі .
- «Доки розум 
тверезий, і ноги ходять!» 
- як розповідає сам викладач.
      За своє життя удостоєний 
медалі Петра Могили, а  та-
кож  нагрудного срібного знаку. 
       На даний момент   Кудь В.О. є 
головою Ради ветеранів  університету.   
У своїй діяльності він підтримує ве-
теранів праці, допомагає музеям, при 
цьому  надаючи науковій діяльності 
особливого значення. Має понад   90 
наукових публікацій, основними те-
мами яких є перебіг подій Другої Сві-
тової війни на теренах Волині та ін.
Новий рік Кудь Вадим Олексійо-
вич зустрічатиме у родинному колі 
із внуками, дочками та зятями.
       Від імені редакції  хочеться по-
бажати Вадиму Олексійовичу 
здоров’я, довгих років життя та віри 
у власні сили, а також вдало відсвят-
кувати Новий рік та Різдвяні свята.

Сергій Матвійчук

Події були, є і будуть

      До Нового року залишилось вже 
зовсім мало часу, і скоро на нас очі-
кують приємні передноворічні тур-
боти. За ними ми вже незчуємось, як 
прийде та пора, коли ми всі сядемо за 
святкові столи й проведемо старий та 
поглянем з оптимізмом у новий 2012 
рік. На нас очікуватимуть 366 днів 

нових переживань, надій та вражень.
      У передчутті свята кожен з нас 
вже обдумує та аналізує все те, що за-
лишилося  у минулому 2011 році! Як 
наші вельмишановні політики, ми та-
кож   багато обіцяємо  собі, друзям, 
рідним та не завжди це виконуємо!  
Ще зовсім трішки залишилось до Но-
вого року, так що пора зробити висно-
вки ; визначити всі плюси та мінуси 
року, що минає. Також варто поділи-
тись цими враженнями із читачами.
З цією метою редакція журналу 
Klio Life звернулась до кількох ви-
кладачів із такими запитаннями:
- Яке у вас загальне вра-
ження від року, що минає?
- Чого ви чекаєте від року наступного?

- Що б ви побажали студен-
там та колегам по кафедрі?
Ось що нам вдалось дізнатись:
       Карліна О.М.:
- Для мене 2011 рік виявив-
ся важким. Не вдалось реалізу-
вати все, що планувалося. Також 
сталась трагічна подія в родині!.

 Своїми думками 
поділилась з нами 
Понєдєльнік Л.А.:
- 2011 рік приніс 
мені нові вражен-
ня, знайомства, а 
також успішний за-
хист дисертації!.
На позитивній 
ноті нас зустрів 
Пришляк В.В.:
- Рік видав-
ся щасливим. У 
пошуках профе-
сійних матеріалів 
побував у Санкт-
Петербурзі, Чер-
нігівському музеї 
ім.В.Тарновського, 
Київському архіві 
та м.Сорочинцях.

Чого ж наші наставники че-
кають від наступного року?
        Понєдєльнік Л.А.:
- Чекаю зрушень в самій державі. Щоб її 
теперішній тягар не лягав на плечі гро-
мадян та студентів зокрема. Також че-
каю входження України до Євросоюзу, 
що принесе позитивні зміни для народу.
        Карліна О.М.:
- Від 2012 року очікую завер-
шення того, що не вдалось за-
вершити в році теперішньому.
        Пришляк В.В.:
- Чекаю нових знахідок в науковій діяль-
ності, завершення монографії «Данило 
Апостол», а також радості та щастя!
     Насамкінець  викладачі побажали 

студентам впевненості у завтраш-
ньому дні, здоров’я, відчуття щас-
тя. Закликали не перенапружуватись 
та більше читати для саморозвитку.
Колегам по роботі – затишку та до-
броти в родинному колі, успішної 
роботи, здоров’я, душевної рівнова-
ги та, звичайно,  хороших студентів.

Що було?
- 14- 18 листопада- тиждень історич-

ного факультету, в ході якого відбулися 
наступні зустрічі :

- Оксфордські дебати;
- Обрання Містера  факультету(перше 

місце отримав Салуха Андрій);
- Зустріч із відомими письменниками 

Волині;
- Політологічний клуб на тему « Лівій-

ська революція».
- 2 грудня- політологічний клуб на 

тему « Права людини».

- 6 грудня- День української армії.

- 13 грудня- Андріївські вечорниці.

- 15 грудня- політологічний клуб на 
тему: «Християнство як релігія у 

світі!».

- 15 грудня-  гра ¼  фіналу Ліги КВН, 
в ході якої молода команда історич-

ного факультету «Пінопласт» здобула 
друге місце з- поміж досвідчених 

команд Волині.

- 19 грудня- День Святого Миколая.  
 

Сергій Матвійчук

Свято наближається……
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Біографічна довідка про....

Мужній красень історичного 
3

На екзамені із права. 
- Професор, між іншим, шпаргалка є моєю власністю, 
а ви її вилучили без дотримання відповідної процесу-
ально-правової процедури! 
- Эх, парубок ! Я ж викладач, а не міліціонер. Не можу 
ж я, справді , лупити вас по нирках перед тим,  як за-
брати шпаргалку! 

На дискотеці студент втрачає свідомість, до нього 
підбігають люди, навколо паніка, лемент: 
- Принесіть води!!! Води!!! 
Студент піднімає голову і з усіх сил кричить: 
- І шматочок хліба!!!! 

Два студенти перед сесією: 
- Що читаєш? 
- Квантову механіку. 
- А чого книга нагору ногами? 
- А яка різниця... 

Виходить студент з аудиторії. Товариші запиту-
ють: 
- Ну що, здав? 
- Так здається здав! 
- А що запитував? 
- А чорт його знає - він же запитував на англійсько-
му



   Зимова пора року найчастіше 
пов’язується у нас із змінами, які не за-
вжди є сприятливими та очікуваними…
Сесія все ближче і ближче, безкінечні 
заліки провокують нас на ще один при-
від для депресії , але студенти, буду-
чи досить позитивно налаштованими 
людьми, вже ж таки намагаються «розі-
гнати сірі хмари над головою» і зміни-
ти поганий настрій на передсвятковий!
     Одним із найкращих способів це 
зробити є відпочинок. З самого дитин-
ства батьки нам говорять, що найкра-
щий відпочинок — активний, але фут-
бол по калюжах грати не хочеться, а 
дощ на спортивний лад 
не налаштовує. Та й ба-
гато хто з нас під актив-
ним відпочинком розу-
міє далеко не спорт  в 
класичному його вияві. 
   Ми починаємо масо-
во шукати розважальні 
заклади, кафе, нічні 
клуби та бари, де мож-
на було би добре про-
вести час із друзями. 
Отож давайте розглянемо варіанти, які 
є для відпочинку у арсеналі студента: 
   1.Стандартні варіанти відпочин-
ку. Оренда приміщення, особливо по-
добово,  як варіант для усамітненого 
відпочинку студентами, розглядається 
досить часто, але необхідно врахову-
вати те, що на орендованих квартирах 
студентів не дуже раді бачити, а власну 
квартиру псувати не хочеться. Із осо-
бистого досвіду знаю, що при пошуку 
квартири орендодавці як тільки чують 
фразу “для студентів” відразу кидають 
слухавку. Із прогулянками справи не 
кращі, тому що, по-перше, цьому не 
сприяє погода, а по-друге, старий до-
брий спосіб — попити пива в парку — 
неможливий, завдяки зусиллям міліції. 
   2.Розважальні заклади. Для по-
чатку варто зазначити, що сітка цих 
закладів почала активно розвиватися 
в Луцьку зовсім недавно. Але сьогод-
ні ми маємо можливість покататися 
на ковзанах(“Снігова Королева”), 

роликах та картах (“Adrenalin City”), 
пограти боулінг(“Зефір”) та більярд 
(“Жорж”, “Рокс” та багато інших.).  В 
останні роки лучани поринули у світ 
кіно. Можливо, через відкриття но-
вого кінотеатру в “Adrenalin City”, 
в якому можна переглянути фільм 
в 3D.  Крім  вище перерахованого, 
комплекс надає такі розваги: міні-
футбол, теніс, відпочинковий комп-
лекс «Гарнізон» в стилі мілітарі, пей-
нтбол, польоти на пароплані та інші.
   3.Кафе, бари та ресторани. Не дивля-
чись на те, що в Луцьку їх сітка досить 
добре розгалужена, часто від друзів 

ми чуємо: 
“Нема куди 
в и й т и ! ” . 
Ре сторани 
для молоді 
надто до-
рогі, а саме 
слово “бар” 
в и к л и к а є 
не завжди 
п р и є м н і 
а с о ц і а ц і ї 

. Оскільки їх у Луцьку досхочу, по-
слухаємо, що нам порадять. Прокоп-
чук Вікторія Євгенівна (заступник 
декана історичного факультету з ви-
ховної роботи) радить студентам по 
співвідношенню ціна-якість такі за-
клади:  “Adrenalin City”, “Данко”, 
“Аліса”,а Майко Тетяна Степанівна 
(методист денної форми навчання) - 
“Кава Клуб” та “Ортеол”. Прислухати-
ся до порад, чи ні — справа кожного!
 4.Найпопулярнішими заклада-
ми відпочинку залишаються нічні 
клуби. Кожен самостійно визначає 

для себе їх переваги та недоліки, та 
все ж таки, хотіла б вам запропонува-
ти перелік заходів, які відбудуться в 
Луцьку  найближчим часом. Караоке 
клуб  “Sinatra” 31 грудня проводить 
захід “НОВИЙ РІК з SINATRA”. НК 
“Hollywood” пропонує такі вечірки: 
23 грудня - “поHOLLYWOODим”, 
24 грудня - “Прощавай, старий рік!”, 
31 грудня - “Новий рік!!!”. Деталь-
нішу інформацію ви можете знайти 
на афішах міста, чи на сайтах клубів.
       Як то кажуть, маємо те, що маємо. 
Але все ж таки, в нашому короткому 
переліку ми дещо опустили. Так, до-
сить популярними серед студентів за-
лишаються бані та сауни, для прикладу 
“Zaleski”, “Ірен”, “Драйв”. 
        Для дівчат, а останнім часом і дея-
ких  хлопців, особливим  видом відпо-
чинку залишається шопінг, але, щоб не 
викликати гнів батьків, нам доводиться 
добре вчитися, аби отримувати стипен-
дію і покривати хоча б частину витрат. 
    Окрім всього, в нашому розпо-
рядженні залишаються різні гурт-
ки та клуби за інтересами, якщо, 
звичайно, ви вмієте жити в режимі 
Non-Stop і вам на це вистачає часу!
    Взагалі-то кожен обирає те, що 
йому до душі. Комусь -  краще схо-
дити на дискотеку, іншому — пе-
реглянути фільм з коханою люди-
ною, а дехто просто бажає зробити 
«гору фоток» для соціальних мереж.
 Вибір за вами -  як і де, а головне — 
з ким відпочивати, щоб не лише до-

бре провести час, але й щоб можна 
було в майбутньому перед дітьми 
похизуватися, якщо, звичайно, 
не буде соромно їм розповісти! 

Катя Яремко

     Що нас очікує після закінчення 
університету? Мабуть, це питання 
цікавить кожного студента. На пер-
шому курсі ми про це не дуже заду-
муємось, адже на порядку денному 
зовсім інші юнацькі турботи. Та з кож-
ним роком все відчутнішими стають 
проблеми матеріального характеру.
Як то кажуть, тобі п`ятнадцять років 
і ти бажаєш самостійності, а як тобі 
двадцять, і ти не можеш знайти робо-
ту, то виникає непереборне бажання 
повернутися до «батьківської хати», 
залишивши всі свої гасла « хочу бути 
незалежним» позаду. Та кожен з нас 
будує плани на майбутнє, мабуть,живе 
за певною формулою, яка складаєть-
ся із наших бажань та можливостей.
     Із своєї нещодавньої розмови із 
Павлом Данильчуком - директором 
Волинського обласного центру на-
ціонально-патріотичного вихован-
ня молоді, що у 2007 році закінчив 
наш факультет, я почерпнув чимало 
корисного та необхідного для себе. 
 На запитання про те, 

що запам’яталося із студентських 
років, я отримав вичерпну відпо-
відь : « Історій було чимало. Як і в 
кожного студента були запізнення, 
якісь прирікання із викладачами. 
Мабуть, не тільки у мене була ве-
лика кількість « енок»!( Сміється).
Звичайно, я продовжував розмову із 
цікавою для мене людиною. Я запитав 
його про те, які події він може прига-
дати під час навчання в університеті?
« Особливо згадується 2004 рік, коли 
я був на третьому курсі, як і ти за-
раз. Помаранчева революція надихала 
нас усіх якоюсь романтикою, ідеєю.     
     Це дійсно були події всеукраїн-
ського масштабу, які не могли мене 
не приваблювати. .» Щодо коменту-
вання якихось « казусних подій» із 
викладачами, він лише зазначив: « З 
викладачами все складалось завжди 
добре, оскільки я займався громад-
ською діяльністю та був одним із ак-
тивістів на історичному факультеті!»
      Помимо спогадів про своє студент-
ське  життя, я запитав у нього декілька 
порад, пов`язаних із пошуком роботи 
для молоді і чи взагалі зараз можли-
во реалізувати себе молодій людині?
« З пошуком роботи…..,- розпочав 
він, усміхаючись,- я і ніхто інший вам 
не допоможе! Все залежить лише від 
вас! Якщо в людини є мета, то вона, 
незважаючи ні на що, повинна до-
сягати її. Реалізувати себе можна в 
будь-якій сфері! Це вже не залежить 
від ситуації, а від самої ж людини! 
Потрібно поставити собі запитання 
« Чого я хочу?», і коли знайдеш від-
повідь, то не потрібно буде шука-
ти якісь перешкоди чи обставини!»
Така відповідь Павла Данильчука на-
штовхнула мене на наступне запитан-
ня про те, якою ж формулою він корис-

тувався для досягнення своєї мети, та 
конкретної відповіді так і не отримав.
« Ну яка формула? Як такої, її немає! 
Я просто поставив перед собою за-
вдання і виконав його! Ще із друго-
го курсу я почав активно займатися 
громадською діяльністю! Тоді істо-
ричний і юридичний факультети за-
вжди були ініціаторами якихось акцій, 
флеш - мобів, протестів, а потім і всі 
інші факультети!  Навчаючись  за спе-
ціальністю « політологія» і вже тоді 
добре розумів, що буду цим займа-
тися в подальшому! В першу чергу 
мене цікавила не академічна, а саме 
практична політологія, оскільки це 
цікавіше і корисніше, ніж сидіти в за-
пиленій аудиторії і слухати лекцію!»
     Після цікавої бесіди із Павлом 
Данильчуком мені все-таки не вда-
лося випитати у нього формулу його 
успіху! Хоча, можливо, її справді не-
має.  Згадуючи свої студентські роки, 
він висловив бажання повернути-
ся у цей , сповнений надії на краще 
час, та побажав студентам успіху у 
навчанні. Та перш за все, розумін-
ня того, що диплом - це ще не все! 
«Молоді люди,на жаль, не живуть за-
раз активно! Студент нагадує мені 
« Старого діда», який вже нічого не 
хоче і не може! А викладачам ба-
жаю наснаги і терпіння, а також 
взаєморозуміння із студентами!»
     Читаючи статтю, варто подумати 
над тим, що ж ми все-таки хочемо в 
житті! Якщо відповідь на це питан-
ня  у вас вже є, тоді все буде класно!

Сергій Коржик

Навчання + робота

Формула успіху від Павла Данильчука
4

Як вдало відпочити взимку?
Дозвілля студентів 5

Сміливий і рішучий вчинок зробив студент ВНУ 
Сергій. Ввійшовши в деканат, він стукнув кулаком 
по столі і висловив усе, що він думає про декана. Ви-
ходячи з деканату,  він чемно привітався з деканом, 
що повертався з обідньої перерви.

***
Проводиться опитування серед студентів різних кра-
їн. Хто  і за скільки може вивчити японську мову? 
Першого запитали американця. Той на комп’ютері 
поклацав і говорить:

-Один рік і вісім місяців. 
Запитали француза, і той збігав у бібліотеку, пере-
глянув там каталоги й пообіцяв вивчити за рік. 
Наступним в списку йшов український студент. 
Знайшли його в курилці, задали своє животрепетне 
питання. Студент: 
-А методичка є? 
Дали йому методичку, він її в момент перегортав: 
-Ща докурю, піду здавати. 

             Зустрічаються чотири студенти, один говорить: 
            - Мужики, давайте сьогодні ввечері до мене - є пиво, риба... 
            - А дівчиська будуть? 
             - З дівчиськами я вже домовився. Їх не буде!



Фарби студентського життя

       Грудень - місяць, що дуже швид-
ко настає і минає, приносячи у кож-
ну домівку святковий настрій та по-
дарунки. Один із кращих місяців 
року, хоч і холодний. Я дуже лю-
блю відчувати, що ще трішки, де-
кілька тижнів і свято – Новий рік.
     А Новий рік – це така собі річ, 
яка традиційно, як сесія, готовий 
чи не готовий, всеодно відбудеться.  
       Щодо сесії, то спробую вас трішки 
підбадьорити, адже є безліч причин, 
за якими можна полюбити сесію… 
     Сесія – це чудова перевірка на ви-
тривалість. Авжеж, до фінішу до-
ходять всі, але мають бадьорий ви-
гляд при цьому найстійкіші. А все 
завдяки йому, «другому диханню», 
як то кажуть, яке з’являється лише 
тоді, коли, здавалося б, єдине, що за-
лишається, - впасти на подушку і 
віддатися обіймам солодкого сну.
      Коли вчиш, здаєш і виходить, в ор-
ганізмі виробляється адреналін і на-
ступає ейфорія. На цій хвилі можна 
переробити купу справ. Починаючи 
від банальної перестановки в кімна-
ті, закінчуючи написанням сценарію 
для майбутнього геніального фільму. 
      Навіть у відлюдників, двічі на рік 
з’являється шанс відійти від своїх 
принципів і почати контактувати з ото-
чуючими.  Не дивлячись на те, що ти за 
природою одинак, під час сесії хочеш 
не хочеш, а доводиться налагоджувати 
стосунки, спілкуватися з однокурсни-
ками, залагоджувати справи з викла-
дачами. І навіть інколи звертатися по 
допомогу! Не говорячи вже про те, що 
сесія – це час, коли весь курс збира-
ється разом, і можна нарешті побачи-
ти всіх тих, хто рідко буває  на парах.
     А «слабо» в проміжках між екзаме-
нами прочитати декілька книг з того чи 
іншого предмету? А вивчити відповіді 
на 30 білетів за три ночі перед остан-
нім екзаменом? Повірте, сесія -  це час, 

коли звершуються і не такі подвиги!
       В час сесії старі образи забува-
ються. Або відходять на другий план. 
Всі зайняті однією справою. Замість 
звичайного «Привіт!» при зустрічі за-
питують один в одного: « Ну, що здав!? 
Що там ще лишилося?!» Від тих, хто 
«відстрілявся», можна почерпнути 
корисну інформацію про особливості 
і обхідні шляхи здачі того чи іншо-
го екзамену. Поділитися цією інфор-
мацією з іншими не менш приємно. 
       Також є шанс відчути на собі дію 
«шари», випробувати свою фортуну, 
вивчивши всього один білет. Таке не 
забувається. Особливо, якщо справді 
пощастить. Та коли людина щось ін-
тенсивно вчить, мозок настільки збу-
джений, що одночасно фіксує і всю 
супроводжуючу інформацію. Навіть 
ту, яка не відноситься безпосередньо 

до справи. Через певний час, універ-
ситетські роки зникнуть з пам’яті, 
але не сесія. Тоді буде що згадати!
            І останнє - те, що рано чи пізно вона 
закінчується, і починаються канікули. 
А після них – можна знову пів року від-
почивати. До наступної зустрічі  у 2012!

«Розфарбуй сам своє життя у 
яскраві тони»

Поради із перших уст викладачів- Як 
же здати сесію?

Максимально мобілізувати свої 
знання задля отримання бажаного 

результату!
( Хлібовська Г.М. )

Терпіння по-перше, а по-друге за-
мість свят посидіти і підготувати-

ся!
( Леонтович О.Ю.)

Учіться, учіться і ще раз учіться…..
Не впадати в паніку на екзамені!

Не мовчати на екзамені!
Тримати себе в руках!

( Шульга С.В.)

Взагалі не приходити на заліки і 
екзамени , а щоб набирати необхідну 
кількість балів протягом семестру!
А якщо приходити, то з головою, а 

не із шпаргалками!
( Ткачук А.П.)

Систематично вчитися, а не перед 
сесією!

( Шульга С.В.) 

Треба працювати під час семестру, а  
під час сесії треба відпочивати!

( Надольський Й. Е.)

Треба вчитися системно і предмет-
но, тоді сесія є логічним завершен-

ням процесу! Щоб спосіб завершення 
не був способом початку!

( Панасюк В.В.)

Оперувати потрібними знаннями 
, тому що ці знання дають шлях у 

заможне суспільство! 
Хто володіє інформацією, той воло-

діє світом!( Тиський Ю.В.)

Потрібно успішно здати сесію за 
можливостями і зі бажаннями!( 

Панишко Г. Т.)

Надя Михалюк

У всіх Новий рік, а у студентів сесія…
Світ навколо нас

   Своє життя ми збагачуємо 
безліччю інформації, отри-
маної від навколишнього сві-
ту! Дорогі мої читачі,  зараз 
я вам пропоную поринути у 
світ сучасної Італії та збага-
тити свої знання про цю кра-
їну не із ще одних джерел 
туристичних чи рекламних 
агенств, а з реальної розповіді!
   Як би стрімко не біг час, 
Італія ніколи не постаріє. Дав-
ність цієї країни лише передає 
неповторний аромат її юнос-
ті. Чарівність вічної моло-
дості створюється природою, 
морем, веселими людьми ... 
Але постійно сучасні реалії 
перекривають  дихання Іс-
торії. Сучасність, Античність  
Відродження,  Середньовіч-
чя вигадливо переплелися 
в образі Італії, зробивши її 
Олімпом поетів, художни-
ків, скульпторів всіх часів, 
їх Музою, натхненницею…..
    Я із самого дитинства живу 
мрією про цю країну….Іно-
ді вона мені сниться ноча-
ми….Так, саме ночами….
Втілюючись  в образах не-
відомих мені людей та  не-
сподіваних подій….Але на-
стільки справжніх, що іноді 
й не хочеться прокидатися…

    Якою ж є ця краї  
на- мрій? Далекою 
від тієї, що , ма-
буть, сниться не 
лише мені одній?
Про це я виріши-
ла поцікавитися у 
молодого юнака, 
який вже майже 
шість років про-
живає у Римі, лише 
іноді з`являючись 
на Батьківщині!
Наскільки важко 
постійно перебу-
вати поміж двох 
вогнів- Рим( Італія) 
–  Дубно- Луцьк( 
Україна)? І який 
статус має студент, 
який живе двома 
культурами, воло-

діє чотирма мовами та влов-
лює на кожному кроці мен-
тальність іншого народу?
     -  Максим, скажи, будь лас-
ка, як довго ти пристосову-
вався до життя у іншій країні?
 - Спочатку завжди важ-
ко в новому середовищі, де 
все інше - мова, звичаї, саме 
ж буденне життя. Та все-
таки протягом шести років 
я знайшов себе у цій країні!
 - А що тебе найбіль-
ше приваблює у ній??
 - Звичайно, сонячне та 
яскраве життя, де живуть до-
брі та життєрадісні люди!
 - Помимо того, що ти навча-
єшся у ВНУ на двох спеці-
альностях( прикладна лінг-
вістика та політологія), мені 
відомо, що ти також вивча-
єш політологію у Римському 
університеті! Якою є система 
освіти у цих двох університе-
тах - схожою чи відмінною?
  - На мою думку, освіта в 
Україні є недосконалою та по-
винна пережити значні рефор-
ми, щоб дійсно наблизитися 
до рівня європейської. В Італії 
кожна спеціальність базуєть-
ся на вузькому профілі, що 

дає змогу студентам вивчати 
лише ті предмети, які їм необ-
хідні, а у нас вчать все, та ре-
зультат не завжди позитивний.
Наприклад, в моєму універси-
теті шість предметів на рік по 
три на семестр. Обсяг матеріа-
лу великий, проте він стосуєть-
ся лише однієї спеціальності!
       -  А яка ситуація у Римсько-
му університеті із лекційними 
та семінарськими заняттями?
        - Дещо  відмінна  від  української. 
Нема ніякого обов’язку від-
відувати лекції, тому що в єв-
ропейських університетах « 
просто так» ніхто не вчиться , 
як у нас в Україні, «для мами» 
чи «для диплома», щоб мати 
вищу освіту. Здобувають зна-
ння лише ті, хто відчуває в собі 
сили осягнути ту програму, яка 
є досить,  складною, саме тому 
за статистикою у нас вчиться 60 
% італійців, решта – іноземці.
   -  Максим, поясни, будь 
ласка, чому лише 60 %  - 
італійці, а всі інші- пе-
реважно емігранти?
      - Взагалі - то італійці не лю-
блять вчитися! Дуже багато мо-
лодих людей закінчує вищу шко-
лу, як у нас середню – 11 класів!
  - 6 років перебуваючи в 
Італії, ти, мабуть, помі-
тив якісь відмінності у сту-
дентському середовищі в 
Україні та закордоном?
 - Так, різниця, серед 
українських та італій-
ських студентів очевидна. Там 
дійсно «гризуть граніт на-
уки» , а у нас тільки одиниці!
         -  Як ти можеш охарактеризува-
ти викладацьке середовище?
     - Підбір викладачів  сер-
йозний,  як у нас, але виклада-
чі ВНУ милосердніші , вони 
дають змогу довчити,  пере-
здати, а там все за регламен-
том- « перездача в наступ-
ному році і до побачення!»
 - Максим, ти як майбутній 
політолог- аналітик чи, мож-
ливо, політик, можеш проана-

лізувати систему викладання 
політології у нашому ВНУ 
та Римському університеті?
    -  Політологія як наука, є до-
сить цікавою та серйозною і 
викликає повагу у моєму ото-
ченні. Особливих відмінно-
стей поки що не помітив. Хіба 
що італійці більше цікавляться 
політикою і беруть в ній участь, 
тобто влаштовують мітинги, де-
монстрації, що дає свої плоди!
     -  Чи доводилось тобі спіл-
куватися із емігрантами з 
України? Можливо, деякі 
молоді люди разом з тобою 
навчаються в університеті?
  - Я спілкуюсь із багатьма 
українцями. В Європі зага-
лом вчиться досить багато  
наших студентів. Та й    Іта-
лія не є винятком. Головне –
фінанси, бажання, уміння воло-
діти мовою і пристосовуватись 
до нового життя!Якщо це від-
бувається без проблем, то наші 
студенти успішно закінчують 
ці університети, адже україн-
ці -набагато розумніші люди! 
   - Тобі подобається життя в 
Італії і чи плануєш ти повер-
татися туди, де народився?
       -  Безумовно, що  так. Проте де я 
буду жити чи працювати- це пи-
тання, яке потребує роздумів…
Та Україна дійсно назавжди за-
лишиться для мене найближ-
чою, найріднішою. Патріотизм, 
який був закладений до рідної 
землі, назавжди залишить-
ся в моєму серці, незалежно 
від того, де я буду перебувати.
  -  То чим же все-таки для 
тебе стала ця країна?І 
чи справді можна її вва-
жати країною мрій?
 - Швидше за все не мрій, а 
втілення мрій у життя!Але 
будь- яка мрія, мета , щоб ста-
ти реальністю, вимагає багато 
часу і зусиль.Цей шлях до мети 
не залежить від країни чи се-
редовища, а від самої людини!

Ірина Мусій

Італія - країна мрій! 
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День студентського самоврядування

Незабутні моменти 2011 року



Науковий погляд

       Майбутній науковий потенціал 
нашої держави і її добробут, зокрема, 
прямо залежать від теперішніх студен-
тів. Саме вони складатимуть плани, 
робитимуть відкриття, окреслюва-

тимуть орієнтири внутрішньої та зо-
внішньої політики. Тому, безумовно, 
що студенти нашого історичного фа-
культету так чи інакше будуть писати 
історію в усіх розуміннях цього слова.
       Величезне навчальне навантажен-
ня, відсутність належних матеріальних 
і моральних стимулів, аж ніяк не спри-
яє залученню студентів до пошукової 
та дослідницької роботи. Щоб взяти 
участь в роботі якоїсь конференції, 
підготувати виступ на круглому столі, 
дуже часто доводиться жертвувати не 
тільки своїм вільним часом, але й влас-
ним рейтингом. Тому стає зрозуміло, 
на що доводиться йти, щоб написати 
тези або наукову статтю. Здавалося, 
що за таких обставин такі слова як 
«студент» і «наука» в жодному разі 
навіть не можуть стати об’єднаним 
словосполученням, не кажучи вже 
про щось більше. Однак, на щастя, ця 
думка буде абсолютно помилковою. 
      На нашому факультеті функціо-
нує Наукове товариство студентів і 
аспірантів, яке є складовою частиною 
університетського товариства, діє по-
літологічний клуб, постійно працює 
археологічний гурток. За навчальний 
рік на історичному проходить не одна 
презентація, круглий стіл, цікава зу-

стріч із відомими людьми, відбува-
ються емоційні студентські дебати. 
Варто згадати і традиційні весняні дні 
науки, в ході яких порушується безліч 
наукових проблем.  Саме в ці дні бага-

то майбутніх вчених роблять 
свій перший дуже хвилюючий 
і трепетливий крок у профе-
сійне життя. Для багатьох цей 
день стає свого роду першим 
щаблем у кар’єрному рості.
Наскільки активно студен-
ти інтегруються в наукове 
життя факультету, можна 
зробити висновок із кількос-
ті їхніх публікацій. Так, за 
2010 – 2011 навчальні роки 
у різного роду наукових ви-
даннях світ побачили аж 59 
робіт. Серед них тези, статті 
та навіть одна історико-кра-

єзнавча монографія,не враховуючи 
значного масиву газетної публіцис-

тики, авторами якої є наші колеги. 
Без уваги не потрібно залишати і 9 
регіональних та всеукраїнських кон-
ференцій, де виступали студенти на-
шого історичного факультету. Варто 
зауважити, що деякі з них проходили 
далеко за межами Волинської області.
       Активною дослідницькою робо-
тою займається Борисова Ольга, вона 
має вже понад 20 публікацій. У 2009 
р. їй було присвоєно стипендію Прези-
дента України. Познікін Андрій  (автор 

понад 10 статей і тез),  Хоміч Дмитро 
опублікував 8 своїх розвідок,та у 2010 
р. отримав стипендію імені Олексан-
дра Цинкаловського. Більше, ніж п’ять 
статей, у доробку Собуцького Мико-
ли, Малеончук Галини, Фініковського 
Юрія. Радує те, що цей список можна 
продовжувати і продовжувати. Це без-
умовна заслуга наших викладачів, які 
докладають величезних зусиль, щоб 
їхні набуті знання та досвід передались 
молодим учням. Тому кожен студент, 
отримуючи якусь маленьку перемо-
гу, повинен завжди пам’ятати про це. 
        Багато наших колег є перемож-
цями та призерами різноманітних кон-
курсів і олімпіад, активно займаються 
громадською, волонтерською роботою. 
Загалом  всіх заслуг просто не пере-
рахувати, а це вже найвагоміший  до-
каз того, що «ми не стоїмо на місці і 
впевнено крокуємо вперед», розви-
ваємось та самовдосконалюємось.

   Яким є сьогоднішній 
студент, абсолютно та-
ким буде і завтрашній 
спеціаліст у своїй га-
лузі -  професіонал. 
Якими б не були обста-
вини, потрібно завжди 
пам’ятати, що твої ста-
рання ніколи не будуть 
марними. Можливо  не 
відразу, а з часом вони 
можуть стати части-
ною чогось унікально 
величного, грандіозно-
го і неперевершеного.
І насамкінець, навіть 
видання цієї газети 

є доказом надзвичайної активнос-
ті студентів історичного. Вони, без-
умовно, мають повне право пре-
тендувати на першість в нашому 
університеті. Можна не турбуватись 
– майбутнє України в гарних руках!

Богдан Зек

Студенти в науковому житті 
факультету

10 Громадський молодіжний рух

                    Бути    молодим- означає бути  багатим!
Слова, які не дозволяють залишитися 
осторонь…. Але в чому ж проявляєть-
ся це багатство?- запитаєте ви. Перш 
за все в тому, що це - вік безмежних 
та масових можливостей! Молодій 
людині важливо відчувати себе віль-
ною, але, водночас комусь   потрібною.
     На даний момент молодь є важли-
вою соціально - демографічною гру-
пою суспільства, що повинна впливати 
на процеси у державі та безпосеред-
ньо бути учасником усіх тих змін, що 
відбуваються навколо! Студенти на-
шого факультету не є і не повинні 
бути винятком! Та наскільки сьогодні 
молоді люди є активними, я намага-
лася дізнатися серед студентського 
активу історичного факультету. За-
галом, ситуація є не дуже втішною, 
і це пов’язано в першу чергу із тим, 
що студенти мало ознайомлені із всі-
ма можливостями, які повинні нада-
ватися їм у необмеженій кількості. 
       На запитання серед студентського 
середовища, що таке громадська діяль-
ність по-вашому і чи безпосередньо ви 
є членом громадської організації, мені 
довелося почути наступне: « Що це 
таке? або ж « Я у політику не втручаю-
ся, бо це брудна справа!» , при цьому не 
розуміючи, що політика і громадська 
діяльність - це різні речі. За даними 
соціологічного опитування, проведе-
ного серед студентів, лише невеликий 
відсоток знає про це хоча б щось , а 
ще менший відсоток безпосередньо 
займається громадською діяльністю. 
Молодіжний громадський рух не може 
не пов’язувати себе із амбіційними, 
цілеспрямованими студентами, та 
як зазвичай, за словами декана істо-
ричного факультету Шваба Анатолія 
Георгійовича, « амбіції дуже швидко 
стихають!» Не можу не погодитись із 
наставником для всього студентсько-
го( і не лише студентського активу) 
нашого факультету, та зараз важливо 
розглядати проблеми, які є очевидни-
ми для нас, зовсім в іншому контексті.
    Як залучати студентів до більш ак-
тивної участі у різних благодійних 
акціях та як формувати у них саме 
громадянську позицію, яка є необ-
хідною для кожного із нас? Про це 
я вирішила поцікавитися у наших 
активістів історичного факультету.
«Формувати громадянську позицію 

потрібно із самого початку. Із кожним 
роком студенти шукають все більшої 
вигоди для себе. Будучи першокурс-
никами, вони живуть і вірять в ідеали 
та безмежні можливості, які з кожним 
роком стираються все більше!»- за-
уважила голова профкому історич-
ного факультету Максим Вікторія.
    На думку одного із студентів, що 
активно займається громадською ді-
яльністю, Дмитра Купири, необхідною 
умовою розбудови громадянського 
суспільства є активна громадянська 
позиція та безпосередня участь у гро-
мадській діяльності. « Студентам варто 
долучатися до громадської діяльності, 
адже за цим прихована маса можли-
востей для кожної. молодої людини!»
    До активного обговорення даної 

т е м и 
д о л у -
чилися 
і сту-
д е н т и , 
які вхо-
дять до 
і н ш и х 
громад-
с ь к и х 
органі-
з а ц і й . 
Напри-
к л а д , 
К и р и -
л ю к 
А н н а , 
що є 

активним членом  молодіжної гро-
мадської організації «Фундація ре-
гіональних ініціатив»,  наголосила, 
що «основна причина студентської 
неактивності полягає в тому, що за-

раз молодій людині дуже важко роз-
ставити пріоритети і долучитися до 

тієї чи іншої громадської організації!»
         Із пошуком все нових та сві-
жих думок на дану тему я зустрілася 
із дискусією, яка виникла між сами-
ми студентами із приводу того, яки-
ми ж мають бути активні студенти! 
Та пошук істини  
між       молоддю     виявився сприятливим, і   всі 
зійшлися на тому, що студент-
ський світ не може бути відокрем-
леним від громадського, а лише 
повинен бути його частиною!

Ірина Мусій

Як формувати активну громадську позицію 
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 У здоровому тілі -  здоровий дух! 
Саме таке гасло супроводжує сту-
дентство вести здоровий спосіб жит-
тя та долучатися до всіх спортивних 
ігор,що відбуваються в університеті..
За словами самих же студентів, для 
них спорт- це  захоплення, хобі, а та-
кож можливість самовиразитися та, 
звичайно, що це певний саморозви-
ток! На думку деяких спортсменів іс-
торичного, вони не очікують від цього 
якогось матеріального збагачення чи 
можливості самореалізації! Звичайно, 
не всі поділяють таку думку.  Напри-
клакд, майстер спорту міжнародного 
класу із спорту  Василь Поліщук ви-
словлює інші думки із цього приводу, 
про які ви  зможете дізнатися у на-
ступному випуску журналу Klio life!
   
      

Нещодавно         стартува-
ла     спартакіада       ВНУ та  
студенти історичного факультету 
виявили бажання і долучилися 
до  цього цікавого змагання, за-
явивши про себе як про гідних 
конкурентів іншим факультетам.
На початковому етапі змагання 
пройшло декілька ігор  у шашки 
та шахи, а також наступні змаган-

ня із настільного тенісу і  волейболу.
За підсумками даних ігор у грі в шахи   
відзначився Олексій Баглик , що за-
йняв друге місце та інші не менш ак-
тивні студенти. Настільний теніс вже 
не перший рік є чи не своєрідною 
візиткою у світ спорту для студен-
тів історичного, адже завдяки актив-

ній грі Богдана Кацевича- студента 
4 курсу, знову ж історичний святкує 
перше місце з-поміж інших факуль-
тетів та  друге місце на змаганнях 
між університетами Луцька. Волей-
бол також приніс хороші результати- 
п`яте місце у цій грі.
( Склад команди- Ковальчук Андрій, 
Федьчик Андрій,  Мельник Олег   та ін..)
           У наступному семестрі планують-
ся змагання із волейболу між дівчата-
ми, футбол та баскетбол між хлопцями.
За попередніми підсумками у 2010 
році дівчата зайняли четверте місце, 
що викликало величезне здивуван-
ня, адже у 2009 році не  були залучені
до гри у волейбол.
(Склад команди за 2010 р.- 
 Аліна Пословська, Аліна Мосюк, 
Віта Губиш, Яна  Логінова та інші!)
Організатори висловлюють сподіван-
ня, що оновлені команди із футболу до-
поможуть зайняти одні із перших пози-
цій в Спартакіаді ВНУ, а команда дівчат 
із волейболу, що,вочевидь, вразила всіх 
своїми результатами минулорічної гри  
за зайняте четверте місце, цього року 
виявиться не менш підготовленою

Ірина Мусій

Проби пера

Чужа душа – то, кажуть темний ліс.
А я скажу: не кожна, ой не кожна!
Чужа дужа – то тихе море сліз.
Плювати в неї – гріх 
тяжкий, не можна.
                                       Ліна Костенко

     Татари чи турки! Вони були скрізь. 
Юна дівчина прошепотіла : «Людо-
лови…» і страх паралізував горло… 
Ясир. Ясир ведуть… Ясир. Неволя… 
і ринок, де покупці м’яли дівчат, як 
курчат, і купували часто на вагу золо-
та… Гарем… І кров… Руки у крові… 
Вона прокинулась серед зелених про-
стирадл. Так саме та дівчина, а зараз 
цариця найжорстокішої в світі імперії. 
Хто вона? Вона – турецька цариця, яка 
прокинулась від чергового кошмару і 
її крик розшматував нічний спокій Во-
ріт Раю. Привиди минулого щораз про 
себе нагадують, бо від себе не втечеш. 
Хто вона? Італійка? Француженка? 
Полячка? Вона – з Червоної Руси. Хто 
вона? За гострий язичок і розкотистий 
сміх в гаремі її називали Хуррем – «Та, 
що сміється». Не плакати, а сміятися 
– це її закон. Вона – далека від образу 
краси у мусульманському світі – виріз-
нялася грацією та тендітністю, зовсім 
не схожа на тодішніх красунь – воло-
оких, високогрудих огрядних жіночок 
із чуттєвими повними губами. Та все 
ж одного разу володар трьох частин 
світу – Сулейман І залишив легку, як 

павутинка, хустинку на ніжному плечі 
тої, яку незабаром весь світ зватиме 
Роксоланою. Гарем – місце любощів, 
розкоші та інтриг, справжнє «зміїне ку-
бло» і вона стала його повелителькою, 
а потім знищила його. У султанському 
дворі вискочки Роксолани не любили. 
Але її любив султан і цього було на-
віть більше, ніж досить. Вона поло-
нила його серце, душу, розум. Чим і 
як? Чари! Всі підозрювали, що вона 
кидає на нього якісь чари. Відьма!!!
Хто вона? Одна з найосвіченіших жі-
нок свого часу, Вона в оригіналі чи-
тає Гомера, володіє багатьма мовами: 
старогрецькою, латиною, арабською, 
турецькою, польською. Тільки їй до-
зволялося робити навіть те, що су-
перечило турецьким традиціям, му-
сульманським законам, султанським 
придворним звичаям. Де ж то чува-
но, щоб дружина султана з’являлась 
перед чужоземцями без паранджі та 
щей позувала художникам! Адже іс-
лам взагалі забороняв малювати не 
лише людей, а й звірів і птахів. В XVI 
столітті флорентійці навіть помістили 

її парадний портрет в своїй картинній 
галереї і то був єдиний жіночий пор-
трет серед зображень бородатих сул-
танів у величезних тюрбанах. Вона 
приймала іноземних послів, відповіда-
ла на послання іноземних правителів. 
«Святий Закон» не дозволяв брати жі-
нок у походи, поки не зявилась вона. 
Хто вона? Зрадниця віри! Повія! Від-
ьма! Чаклунка! І саме вона будувала ме-
четі, лікарні для хворих, кухні для без-
притульних, школи для сиріт, сховища 
для дорогоцінний рукописів і книжок 
тоді, коли татари, як і раніше, здійсню-
вали щорічні набіги на Червону Русь… 
Саме вона стала причиною смерті 
багатьох діячів і принців того часу.
Серед цієї темряви добре її й не роз-
гледіти. На плечі спадають кучері, 
оспівані Сулейманом у його листах і 
віршах, та от тільки руді вони чи чорні 
не зрозуміло, та це й не дивно, адже, 
художники створюючи її портрети теж 
не матимуть єдності в цьому й при 
денному світлі… А очі… Цікаво, які 
вони: карі чи сині? Та важливо тіль-
ки те, що вони заворожили султана…
Скоріш мила, ніж красива жінка оки-
нула оком свої покої. Чи думала вона 
колись, що житиме у такій розкоші? 

Вона мала все, що можна купити за 
гроші. На очі потрапив діамант. Цей 
діамант у 86 карат прикрашав надзви-
чайно дорогоцінну сукню, подаровану 
їй султаном на честь народження пер-
шого їхнього сина. Сукня коштувала 
100 тисяч дукатів, такої суми не мала 
в казні навіть велика європейська дер-
жава того часу. Володарка світу по-
сміхнулась посмішкою, якій може по-
заздрити Мона Ліза, і з-під подушки 
дістала квітку шипшини, здавалося б 
єдине, що залишилось від тієї дівчини, 
і єдине, що привезла із собою, та при-
тиснула до грудей, як найбільшу у світі 
коштовність. І саме квітка шипшини 
буде вигравіювана на її саркофазі…
Жінка неймовірної долі, що не загуби-
лася у вік титанів, і найбільша загадка 
XVI століття. Вона не просто вижила – 
вона перемогла: : не зламалася і навіть 
більше – піднялася над всіма. Осман-
ська імперія і безправ’я жінки - речі то-
тожні, але раптом з’явилась Роксолана...
Історія цієї жінки виписана не тіль-
ки визначними датами та подіями, 
а й зіткана з маленьких секретів, із 
нерозгаданих загадок і великих та-
ємниць. І нехай потім нащадки ла-
мають голови: чи була розумницею, 
чи красунею, чи чародійкою і чим 
султана поїла – чи любистком, чи 
чарами, чи солодкими словами…
Хто ж вона? Хуррем, Хассекі, Роксо-
лана – це все її імена, під якими вона 
знана світові. Вона – Роксолана! Цим 
сказано все! Та справжнє її ім’я за-
губилося у віках. Вона – правителька 
без імені. Без імені, та чи без душі?... 

Катерина Краля

Душа відьми із Червоної РусиСтартувала спартакіада...

Студентське меню:
Чай студентський:
Склад:
Окріп, чай по смаку.
Поради по приготуванню і вжи-
ванню:
Насипати в чашку чай, залити 
окропом. Пити крізь зуби (щоб 
заварка в рот не лізла) притриму-
ючи великим пальцем ложку (щоб 
не вкрали), Із прищуленим оком 
(щоб ложка не заважала)
Відмінно тонізує ранком. Також 

допомагає при знайомстві із сусід-
ками по гуртожитку.
Бутерброд «День і Ніч»:
Cклад:
Скибочка білого і чорного хліба.
Поради по приготуванню і вжи-
ванню:
Береться скибочка білого хліба, на 
нього кладеться скибочка чорного 
хліба.
Можна вживати із чаєм студент-
ським.

Млинці «Радість»
Склад:
Сигарета, заготовлений набір комплі-
ментів.
Поради по приготуванню і вживанню:
Вийти на кухню, закурити, дочекатися 
поки яка-небудь дівчина почне гото-
вити млинці, вивалити на неї набір 
компліментів, напроситися на млинці.
Споживаючи млинці, постійно на-
хвалювати, тоді є шанс покуштувати 
це блюдо наступного разу вже без 
сигарети й компліментів.
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Новорічні традиції різних народів

Жарти від команди КВН « Пінопласт»

Св. Миколай подарував Дід Морозу Верховну 
Раду,  але той відмовився, бо 450 оленів в упряжці 

закруто
***

Дівчина-  не горобець,  залетить - тебе н еспійма-
ють
***

М`яка,тому шо medoff! Поліська,  тому шо мозок 
off
***

Святий Миколай і Дід Мороз об`єднались в коалі-
цію і посадили Снігурку на 7 років

***
Хлопець, який пив тільки по святах, спився, бо 

мав церковний календар
***

Поламався трактор посеред поля, розсипались де-
талі,

дивтіься нове шоу на СТБ - «Фермер шукає пру-
жину»

***

Нове шоу на каналі СТБ від СБУ «Тобі 16 ти ва-
гітна?»

СКАЖИ, ХТО ЦЕ ЗРОБИВ?
***

А у нас на ГПЗ ходити одному небезпечно, а 
втрьох прибутково

гороскоп на 2012 рік
Отже, згідно з загальним гороскопом 2012 обіцяє бути в ці-
лому ненудним, насиченим подіями, причому, можливо, і 
драматичними. Потрібно зазначити, що Дракон буде «пере-
віряти» представників всіх знаків східного циклу на працез-
датність, креативність і витривалість, оскільки найбільше 
цій тварині не до душі лінь і байдужість. Тому той, хто ві-
зьме потрібний темп в перші місяці року, може розраховува-
ти на успіх і перспективу. Решті доведеться задовольнятися 

рутиною, застоєм у справах і топтання на місці.
Той же, хто зуміє показати Дракону, що здатний на багато 
що, може розраховувати, що до другої половини літа його 
зусилля почнуть окупатися, і вже обставини будуть «працю-
вати» на нього. Але в цей же час слід остерігатися інтриг і 
заздрості з боку колег і просто знайомих, тому що процес 
творчості в різних головах може приймати як знак «плюс», 

так і «мінус».
В кінці року потрібно постаратися підвести підсумки і не 
затівати нових глобальних проектів, які змушені будуть «пе-
рекочувати» у рік наступний, оскільки в ньому Дракон вже 

втратить свою силу.
У чому зустрічати Новий рік 2012? Наряджаємо для Дра-

кона
Колірних варіантів для зустрічі Нового року може бути кіль-
ка. І це чудово, оскільки дає можливість кожному проявити 
себе і показати новому покровителю, на що саме він роз-
раховує, і вибрати самостійно, в чому зустрічати Новий рік 

2012.
Перш за все, для зустрічі Нового року 2012, гарні «водні» 
кольори – чорний, а також синя гама. Далі, не забуваємо, 
що природний драконий колір по китайській ідеології – зе-
лений. Крім того, творчий Дракон любить усе блискуче і 
яскраве – блискаюче і переливаються при освітленні. Але по 
суті, припустимі різнопланові сполучення – строкаті, навіть, 
можливо, кричущі, адже Дракон любить видовища, святку-

вання. До того ж, кіч нині в моді.
Щоб вирішити для себе, в чому зустрічати Новий рік 2012 
і яким саме квітам віддати перевагу в новорічну ніч, визна-
чтеся з пріоритетами. Так, якщо ви хочете влади і впливу, 
виберіть зелений, але доповніть його помаранчевими аксе-
суарами. При прагненні знайти свою другу половинку, від-
дайте перевагу фіолетовому, зеленому і червоному. Бажаючи 
добитися успіху в роботі, пов’язаній з творчістю, одягніться 
в оранжеве, жовте, чорне. Прагніть до грошей – нехай на вас 
буде чорне із золотим. Тим же, хто бажав би досягти вну-

трішньої гармонії, підійдуть синій, зелений, блакитний.
Як зустрічати 2012 рік? Зустрінемо Дракона як належить.

Основа новорічного свята – це, зрозуміло, накритий стіл. 
Особливих переваг у стравах для Дракона не існує, однак, 
принципово важливим слід вважати свіжість і якість про-
дуктів, з яких ці страви готуються. Тобто, ніяких консервів, 
напівфабрикатів, чогось заздалегідь заготовленого і кілька 
разів промороженому бути не повинно. Нехай все буде ви-
ключно «з пилу, жару» або сире (наприклад, фрукти, овочеві 

салати), але найсвіжіше.

Що стосується розважальної програми, то вітається багато 
ілюмінації, гучна музика. Але бажано обійтися без «заїж-
джених», що набили оскому, пісень, жартів та розіграшів. 
Чим більше незвичайним, творчим буде підхід до свята, тим 
більше вдасться «задобрити» нового господаря року. Напри-
клад, якщо ви звикли після бою курантів дивитися «Блакит-
ний вогник», спробуйте в цей раз зрадити своїй традиції і 
замість цього організувати караоке. А телевізор залишиться 

з вами і 1-го, і 2-го січня.

    З приходом Нового року люди в 
усьому світі пов’язують найкращі 
надії та сподівання, а отже зустрі-
чають його весело й оригінально. 
   Пропонуємо розповідь про но-
ворічні традиції різних народів.
Найбільш жаркий період року при-
падає на Новий рік в Австралії. 
У святкові дні вулиці і магази-
ни Австралії заповнюються Сан-
та-Клаусами. Вони розносять по-
дарунки (заробляючи, до речі, 15 
австралійських доларів за годину) і 
їздять не на санях, а на віндсерфінгу.
      В Австрії неписаний закон гласить, 
що великим благом є почути у новоріч-
ну ніч у Відні урочистий звук «Дзво-
ну миру», встановленого на соборі Св. 
Стефана. На Соборній площі 31 грудня 
збираються тисячі людей. За давніших 
часів тут доброю прикметою вважало-
ся зустріти сажотруса, доторкнутися 
до нього і вимазатися. Вважається, що 
це приносить велике щастя та удачу!
     В Аргентині за давньою тради-
цією службовці різних закладів в 
останній робочий день року, що ми-
нає, викидають з вікон старі календа-
рі, непотрібні відомості і бланки. У 
діловій частині столиці країни - Бу-
енос-Айресі - вже до полудня тро-
туари і проїжджа частина густо 
вкриваються пухким шаром паперу.. 
     Напередодні Нового року у Бра-
зилії на піску океанських пляжів за-
палюють тисячі свічок. Жінки в до-
вгих сукнях заходять у воду і кидають 
пелюстки квітів у хвилі океанського 
прибою. На спущених з вітрильників 
невеликих дерев’яних плотах запа-
люють багаття і товсті воскові свічки.
  Відмінність святкування Нового 
Року у Сполучених Штатах Аме-
рики від українських традицій по-
лягає здебільшого у тому, що замість 
ялинки американці ставлять у будин-
ках «різдвяне дерево». Це може бути 

будь-яке інше прикрашене дерево.
      У Німеччині невід’ємною стра-
вою новорічного столу є - короп. 
Приготований за традиційними 
рецептами, він користується не-
змінним успіхом у гурманів. Згід-
но з народним повір’ям, 
луска коропа, покладена 
у новорічну ніч у гама-
нець, гарантує достаток і 
щасті у майбутньому році.
     У Греції існує звичай, за 
яким рівно опівночі глава 

сім’ї виходить у двір і розби-
ває об стіну плід граната. Якщо 
його зерна розлетяться по дво-
ру - у новому році сім’я жити-
ме щасливо. Вирушаючи у гос-
ті, греки приносять з собою як 
подарунок покритий мохом камінь, і 
залишають його у кімнаті господарів. 
Говорять: «Нехай гроші господарів 
будуть такі ж важкі, як цей камінь». 
А ще у новорічну ніч святий Василь 
приносить грецьким дітям подарунки.
      В Ірландії увечері напередодні 
Нового року двері будинків відчиня-
ють навстіж, кожний бажаючий може 
увійти у будь-який будинок і стане 
там бажаним гостем. Його посадять 

на почесне місце, пригостять келихом 
хорошого вина. Гість не забуде при 
цьому сказати: «За мир у цьому домі 
і в усьому світі!» О пів на дванадцяту 
ірландці виходять на центральну пло-
щу, співають, танцюють, веселяться.
   В Італії обов’язковими на но-
ворічному столі є горіхи, чечеви-
ця і виноград - символ здоров’я, 
довголіття та благополуччя.
       У Колумбії перед настанням Но-
вого року виносять з будинків всі старі 
речі і спалюють. Крім того, тут вва-
жається, що без стрільби, феєрверків 
і залпів свята не буває. Колумбійці 
роблять ляльок, що зображують ста-

рий рік. Їх носять на довгих палках, 
читають смішні заповіти. Потім відки-
дають цих ляльок якомога далі, а опів-
ночі заряди й порох, заховані у ляль-
ках, починають вибухати. Вважається, 
що таким чином Старий рік, оповитий 

полум’ям і димом, розлітається, по-
ступаючись дорогою року Новому.
           Новий рік вважається найбільшим 
святом в Японії. Адже це свято триває 
аж 7 днів! На цей час більшість під-
приємств взагалі зачиняються. Новий 
рік зустрічають не опівночі, а зі схо-
дом сонця. Дзвони буддійських храмів 
відбивають 108 ударів, проголошуючи 
народження Нового року. Цифра ця не 
випадкова: японці вважать, що у люди-
ни буває шість вад (жадібність, злість, 
дурість, легковажність, нерішучість і 
хтивість). Кожна з них має 18 різних 
відтінків мірою ударів дзвона відбу-
вається поступове очищення від вад
              У Мексиці бій годинника опівночі 
завершується запаленням численних 
феєрверків і початком карнавальних 
процесій. Тут існує звичай розбивати 
глиняні горщики, наповнені фрукта-
ми, водою, новорічними подарунками.
     У Франції символом благополуччя 
і сімейного добробуту є велике полі-

но, яке запалюється у камінах. Пер Но-
ель, французький «брат» Діда Мороза, 
наповнює дитяче взуття подарунками. 
А новорічний стіл французи просто не 
уявляють без смаженої індички. А морк-
ва з медом має забезпечити оселі повне 
благополуччя на майбутні 12 місяців!
Які ж передноворічні тради-
ції у нас, мабуть, і не варто на-
гадувати! Тому веселого вам Но-
вого року та  щасливого Різдва! 

Ірина Мусій
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Побажання студентів

Творчої наснаги, особливо В.В. Панасюку!
( 42- група)

***
Доброти, поменше зла, строгості, побільше 
гумору!
( 35 група)

***
Залишатись такими, як ви є!
( 52 група)

***
Здоров`я, терпіння  !
( 14 група)

***
Міцніших нервів, нормального першого курсу, 
надбання моральних цінностей, хорошого вза-
ємрозуміння! 
22- група)

***
Хороших студентів, здоров`я, щастя, взаємо-
поваги від колег!
( 23- група)

***

Бажаємо викладачам творчої наснаги, терпін-
ня та розуміння! (43 група)

***

Хорошого взаєморозуміння між студентами 
та викладачами , співчуття і розуміння до 
студентів! (21- група)
 

Побажання викладачів

Щоб випав сніг і вдарили морози! (Крамар 
Ю.В.)

***

Щоб були здоровими,щасливими і успішними! 
(Ткачук А.П.)

***

Бути оптимістами і прагматиками, реально 
оцінювати свої знання! (Хлібовська Г.М.)

***

Гарно зустріти Новий рік та Різдвяні свята! 
(Леонтович О.Ю.)

***

Братись за голову свою! (Надольський Й.Е.)
 ***

« Залишайтеся собою, бо всі інші пристойні 
ролі вже розібрані.» Бернард Шоу. (Панасюк 
В.В.)

***

П ‘ятому курсу бажаю багато здоров’я! Хай 
стимулом подальшого життя буде особисте 
становлення кожного в політиці; хай кожен 
себе знайде в житті і щоб доля була прихиль-
ною до всіх молодих людей! (Панишко Г.Т.)

Дописки наших студентів та викладачів

Неначе в казці , добрим дивом, 
Хай Новий рік у дім ввійде,
Щоб цілий рік жилсь щасливо, 
І завжди малося усе,
Хай рік Новий, Різдво Хрестове

Вам подарують дні казкові ,
Мов чистий сніг,
що землю гріє, 
Хай зігріває Вас надія!
( З повагою, редакція Klio Lsfe)


