
НОВОРІЧНІ ВІТАННЯ 
                                                                      

З Новим роком всіх вітаю -
І дорослих, і малих!

Зичу вам здоров’я, сили.
Щоб пісні лиш вам дзвеніли

І лунав веселий сміх.
З Новим роком всіх, всіх, всіх!

Хай Новий рік  
зі щастям новим

У ваш дім господарем ввійде.
І разом із запахом хвої

Здоров’я й радість принесе.

Я ступаю тихим кроком.
З новим щастям,
 З Новим роком!

Всіх здоровлю і вітаю,
До вас в гості поспішаю!

З Новим роком вас вітаю,
Щастя всім я вам бажаю,
Щоб прожити вам цей рік

І без смутку, і без бід,
Щоб з охотою трудились,

А у свято веселились

Традиції новорічного святкування
Серед українського селянства аж до початку XX ст. зберігалися новорічні традиції змішаного язичнць-

ко-християнського походження. Новорічні свята вважалися чарівним часом, коли пробуджувалася й ста-
вала небезпечною всіляка нечиста сила. Вірили, що на святках присутні душі померлих родичів, яких та-
кож боялися і намагалися умилостивити. Побутувало уявлення про те, що у новорічну ніч відкривається 
небо і в Бога можна попросити що завгодно. До цієї ночі, як і до свята Івана Купала, приурочені перекази 
про палаючі гроші та скарби. Дуже довго жила віра в те, що характер новорічного свята впливає на долю 
всього року. На цьому грунті сформувалися звичаї, обряди, заборони та обмеження, в яких яскраво відбив-
ся світогляд хлібороба, його невпевненість у завтрашньому дні, страх перед стихійними силами природи.

Традиційна новорічна обрядовісгь українців – це ціла низка зимових свят, серед яких виділяється період 
дванадцятидення з кульмінаційними точками 25 грудня (Різдво), 1 січня (Новий рік) і 6 січня (Хрещення)   
за старим стилем. Навколо цих дат церковного та громадянського календаря протягом віків склався  над-
звичайно багатий комплекс звичаєвості. Останній день старого і перший день нового року українці відзна-
чали як свята Меланки (Маланки) і Василя. На відміну від Різдва і Хрещення, ці дні не мали важливого 
значення в релігійному календарі, тому в їхній обрядовості майже не помітно церковних мотивів. Вечір    
31 грудня називали щедрим, або багатим, до нього готували багатий святковий стіл. Тоді ж вдавалися до 
різноманітних магічних ритуалів. 

Кирилюк Наталія Андріївна

Хай Новий рік у ваш дім ввійде
З надією, радістю, з любов’ю.

У дар з собою принесе
Велике щастя і здоров’я.
Хай падає на плечі сніг,

Дзвенять келихи, сяють зорі,
вірить кожна людина,

Що випробувати себе не пізно.
Давайте святкувати, друзі!

Інакше просто бути не може,
Долі вам світлої і доброї!
Від усієї душі бажаю я.

Петькун Світлана Михайлівна 

З Новим роком вітаю
Всіх присутніх тут серцево!

І від усієї душі бажаю
Провести його безтурботно.

Хай минуть вас нещастя,
Хай мине вас біда.

З Новим роком! З Новим щастям!
З Новим життям, панове!

Стороженко Ліна Григорівна

З Новим роком, святом зими,
Вітаю вас від всієї душі!

Нехай щасливим буде цей рік,
Нехай не буде

ні турбот, ні клопотів.
Нехай він буде сном нежданим,

Нехай він буде для вас справжнім 
другом...
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Фантастичний новорічний настрій та лайфхаки!

STUDENS                  
LIFE

Зимові розваги
Чим же зайняти себе в довгі три місяця зими? Ми 

«накидали» приблизний список справ, якими мож-
на зайнятися на самоті або разом з сім'єю і друзями. 
Головне, пам'ятайте, що зима - це класно і весело. 
Зрештою, коли ще можна поїсти сніг? :)
1. Зліпити сніговика - зовсім як у дитинстві, з но-

сом-морквиною, руками з гілок і відром на голові.
2. Побудувати снігову фортецю і влаштувати її 

штурм - тільки одягніться тепліше та візьміть з 
собою термос з гарячим чаєм.
3. Розфарбувати сніг - змішайте в пляшечці з 

пульверизатором воду і харчовий барвник (цією 
сумішшю можна розфарбовувати сніг і все, що з 
нього зроблено - хоч сніговика, хоч стіни фортеці).
4. Покататися на лижах або ковзанах - свіже 

повітря і рух - найкраще поєднання в будь-яку 
пору року.
5. Виростити сніжинку - з 4-х зубочисток зробіть 

заготовку, обмотавши її вовняними нитками. 
Півлітрову банку наповніть гарячою водою і до-
давайте туди по чайній ложці сіль до того момен-
ту, поки вона не перестане розчинятися. Закріпіть 
майбутню сніжинку на нитці і опустіть в розсіл. 
Приблизно через добу сніжинка готова.
6. Подивитися балет «Лускунчик» - танець Феї 

Драже кожен впізнає з перших акордів, але повні-
стю класичний твір бачили далеко не всі. Заповни-
ти цю прогалину найкраще в новорічні свята, коли 
добра різдвяна історія буде дуже доречною.
7. Влаштувати кіномарафон - фільми, фільми і 

ще раз фільми - зранку і до вечора. Можете покли-
кати друзів або насолоджуватися хорошим кіно на 
самоті.
8. Організувати пікнік - на вулицю виходити не 

потрібно, все буде відбуватися вдома. Розстеліть на 
підлогу ковдру, киньте пару подушок, а далі як на 
звичайному пікніку - їжа, гітара, веселощі... тільки 
без багаття.
9. Приготувати імбирне печиво - варіантів ре-

цепта існує безліч, тому вибір залишаємо за вами. 
Не шкодуйте спецій, а замість білого цукру вико-
ристовуйте коричневий, так печиво буде ароматні-
шим.
10.  Побудувати пряниковий будиночок - тісто 

підійде таке ж, як і для попереднього рецепта. Ша-
блон знайдіть в інтернеті або зробіть самостійно... 
А далі - ваша фантазія!..)
11. Зварити гарячий шоколад.
12. Скупатися в ополонці - холодно, гаряче і дуже 

весело одночасно.

Спеціально для мешканців на-
шого гуртожитку лайфхак із зі-
гріву - бульбашкова плівка на 
вікні захистить тебе від холоду 
і протягів:)

Старий светр чудово підійде 
для вгиотовлення рукавиць!
Лайфхак для людей, які ціну-
ють свої кошти та мають гар-
ний смак!

Для того щоб акуратно ви-
далити катишки з теплого 
трикотажу, використовуй 
звичайну бритву.
Перевірено не раз, працює 

безвідмовно, але будьте обе-
режні, щоб не зіпсувати речі!

Прикріпивши кабельні 
стяжки до шин велосипеда, 
можна з легкістю їздити по 
снігу.
Спеціально для любителів 

зимніх видів спорту:)

Часто взимку замки замер-
зають, тому якщо така ситу-
ація трапилась, не намагай-
тесь відкрити його силою...
Якщо не виходить відкри-

ти замерзлий замок - нагрій 
ключ запальничкою.  

З вовняної тканини можна 
зробити устілки для взуття, 
які зігріють тебе в будь-яку 
погоду!

13. Спробувати нові рецепти чаю - з волоськими горіха-
ми, сушеною апельсиновою цедрою, яблуками, вишнею, 
червоним вином, гвоздикою і корицею - чай може бути 
дуже різним, але неодмінно смачним.
14. Скласти зимовий плей-лист - зовсім не обов’язково це 

повинні бути пісні про сніг і лід, головне, щоб вони створюва-
ли особливий настрій.
15. Фантазувати...:)

Лайфхаки
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Що одягнути на Старий новий рік
До Старого нового року залишилося ще зовсім трошки, і вже час задуматися - у чому його зустрічати?

Український fashion-експерт і дизайнер Анастасія Іванова дала кілька порад модницям про створення новорічного образу.
Перш за все, при виборі вбрання на вечірку з нагоди 2019 року слід звернути увагу на те, щоб воно було новим і купленим спеціально для цієї події.

Не варто надягати улюблене плаття 5-річної давності, образ повинен говорити про твою впевненість у собі та успішність!!!

Важливо правильно підібрати 
колір вашого вбрання, адже саме 
він у такому разі притягує до нас 
удачу і позитивно впливає на те, 
що відбувається у нашому житті

Для новорічної вечірки краще 
всього підійде вбрання не тіль-
ки в жовтих відтінках, а також в 
кольорах зими. Сукня з білої тка-
нини буде виглядати дорого і роз-
кішно, дозволивши вам вигідно 
виділитися на тлі інших. Білий 
колір буде випромінювати ніж-
ність, легкість і наснагу. Такий 
наряд дозволить вам відчувати 
себе відмінно не тільки в новоріч-
ну ніч, але і протягом усього року.

Відмінним варіантом для 
вечірки на честь 2019 року 
стане вбрання в червоному 
кольорі. Ти будеш виглядати 
зухвало і сексуально, а яс-
кравість образу надихне тебе 
на сміливі вчинки в цьому 
році. Червоний - це колір 
пристрасті, таємничості й 
містики.

Ще однин важливий фак-
тор, на який потрібно звер-
нути увагу при виборі вбран-
ня для новорічної вечірки 
- це практичність. Ваш на-
ряд має бути зручним. Знай-
діть плаття, яке підкреслить 
всі достоїнства фігури, але 
не буде сковувати вас в рухах 
- і ви станете Королевою Но-
ворічної ночі!!!

1. Сусіди
Якщо вам пощастило усе життя прожити в окремій кімнаті - забудьте про це на найближчі п’ять років. 

Тепер у вас будуть сусіди. Не лише за стіною, але й поряд. Як правило, в одній кімнаті живуть два-три 
студенти. І це випадкові люди зі своїми «заскоками»:). Упізнати їх трохи краще ви встигнете, але не 
поспішайте псувати з ними стосунки.

Якщо вам попався сусід, який миє підлогу виключно на своїй половині кімнати і сіпається, коли ви 
сідаєте на його ліжко, або сусід, який блискавично в’є навколо себе гнізда з фантиків, живиться крихта-
ми з клавіатури і вмикає свій дипхаус на повну котушку, - не переймайтеся і не сваріться! Сусіда можна 
позбутися взагалі:). Найпростіший і безболісний спосіб - знайти адекватну вашим нормам людину і 
домовитися про переселення.

І стежте за мовою - плітки розлітаються в таких замкнутих співтовариствах швидше, ніж ви встигнете 
закрити рот, завершуючи свою тужливу історію про поганого сусіда. Хороші стосунки з цими людьми 
вам можуть згодитися в деяких нетривіальних випадках, про які мова піде нижче.

2. Толерантність
Ви краще за усіх знаєте: хто винен, що робити, що слухати, що говорити і що думати. Ну і знайте собі 

тихенько...
Студентський гуртожиток, по-нашому, «общага» - це світ в мініатюрі, держава в державі... Причому ця 

будівля «напхана» такими ж максималістами як і ви!!!
Якщо у вас були якісь стереотипи стосовно особливостей менталітету жителів тих чи інших регіонів, 

або представників тієї чи іншої субкультури - не поспішайте їх ретранслювати. Найближчим часом 
вони все одно підпадуть під ваш сумлінний перегляд. Вам не подобається запах, коли китайці на кухні 
готують «свою їжу»? Ви скоро уплітатимете їх куховаріння за обидві щоки. «Общага» - це заряд толе-
рантності (в окремих прикрих випадках - ін’єкція мізантропії і ксенофобії) на усе життя, що залишило-
ся.

Де ще ви так близько зустрінетеся з такою кількістю абсолютно різних людей - від правовірних му-
сульман до хокейних фанатів, блек-металістів і скінхедів?

3. Порядок
Краще з порогу домовитися з сусідами по кімнаті про те, як ви будете жити-поживати, о котрій ляга-

тимете спати, скільки разів на місяць влаштовуватимете прибирання і т.д. Заразом з’ясуєте, хто є ким 
у побутовому плані. Ви відразу ж зрозумієте, як влаштований цей світ, такий далекий від батьківської 
турботи. Не приберете ви - не прибере ніхто, гора сміття буде рости швидко... Ліжко прихистить полови-
ну вашої шафи і робочого столу... Й одного разу, увійшовши до кімнати, ви не відразу зможете визначи-
ти своє місце розташування в ній:)

Не заростайте брудом в очікуванні великого суботника, вихідні можна провести з куди більшою кори-
стю, регулярно і спільно підтримуючи порядок в кімнаті.

Про режим підтримки порядку в кімнаті краще домовитися заздалегідь!
4. Гігієна

Не розлучайтеся з капчиками для душу - ви ж не хочете, як усі ці нещасні люди з реклами, корчитися 
від свербежу, паління і необов’язкових страждань? Ах, так, і будьте готові згадати навички миття в таз-
ку. Душові ж не скрізь і не завжди працюють:)

                                                                                    5. Режим
Якщо вашого сусіда регулярно «підкидає» о 6-й ранку, він починає гриміти тарілками, човгати но-

гами і ляскати шухлядами, ви, звичайно, можете спробувати його «позбутися взагалі» (див. 
пункт 1) або... перевиховати. Але якщо все безнадійно - купіть собі беруші. Це приголомшли-
вий винахід: з ними не страшні ні жайворонки-чистоплюї, ні нічні гуляння, ні чиєсь активне 
кохання... Купіть беруші:)

Школа Виживання !
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Овен
 Не дивлячись на те, що ви вже роги 

стерли в битвах з опонентами про-
тягом минулих років, доля готова і в 
2019-му кидати виклик вам знову і 
знову. Однак щоб досягти успіху, не 
розгубити залишок друзів і не стати 
постійним пацієнтом травматології, 
вам доведеться задіяти максимум своєї 
спритності та харизми. 

Тілець
Зі Свинею у вашому рідному хліві 

ви, однозначно, поладите. Адже важко 
знайти настільки підходяще за харак-
теристиками поєднання якостей, як 
у вас з нею. Отже, рік чекає вдалий, 
ситний і спокійний - за умови, що ви 
стримуватимете своє бажання побити-
ся з іншими бичками і позалицятися до 
кожної корови у вашому стійлі.

Близнюки
Роздвоєння особистості – це не та 

якість, яку сприймає «чисто-конкрет-
ний» Кабан. Тому постарайтеся все ж 
хоча б у цьому році досягти внутріш-
нього консенсусу і змініть щохвилинні 
перепади настрою на щасливу нірва-
ну. Частіше вибачайтеся, стежте за 
тим, щоб не віддавити комусь ногу – 
все-таки вас двоє.

Рак
Досить задкувати, панове! Ваша 

«полька» всіх вже добряче дістала, 
тому настав час визначитися: так ви 
все-таки вперед чи назад? Не вихо-
дить? Спробуйте – може, новий пан-
цир допоможе? Змініть імідж, гарде-
роб і місце проживання. Позбавтеся 
від хітину обтяжливих занудних зви-
чок.

Лев 
Як не сумно, 2019-й – рік Левиць, а не 

Левів. Так що, досить лежати в затін-
ку під баобабом і чекати, поки хтось 
притягне вам смачненьку антилопку. 
Полюйте, дерзайте, працюйте. Якби 
дико дана установка не звучала для 
вас - доведеться змиритися з тим, що 
розкішна грива у процесі розтріпаєть-
ся, шкуру покриють плями бруду.

Діва
Самому працьовитому, дбайливому, 

впорядкованому та ініціативному зна-
ку Зодіаку в цьому році світить нечу-
ване благоденство. У цьому році Діва  
буде вичищена, вилизана, добре одяг-
нена і нафарбована... Словом, все у вас 
буде добре!

Терези
У Терезів у цьому році буде біль-

ше, ніж коли-небудь причин вийти з 
рівноваги, втратити міру, забути про 
еталони. Вас чекають періодичні «гой-
далки» й вигуки у стилі: «Шеф, все 
пропало!»; «Ай, да Пушкин! Ай, да су-
чий син!»... Спробуйте довіритися ін-
туїції, не зважайте на кожну дрібницю.

Скорпіон
У цьому році вкрай рекомендуємо 

вам пов’язати на своєму отруйному 
жалі бантик, прикрасити голівку 
віночком із квітів та розучити кіль-
ка пасторальних пісеньок. Якщо не 
перестанете всіх дивувати й лякати, 
Свиня просто втопчет вас в гній, де 
ви і захлебнетесь. Спробуйте диви-
тися на життя позитивніше.

Стрілець
У 2019-му вам належить згадати, що 

ви не тільки снайпер у засідці, який 
просувається в буквальному сенсі по 
головах у прагненні виконати покла-
дені на нього долею завдання, але ще й 
імпозантний чарівний кентавр – улю-
бленець жінок і душа компанії. Розсла-
бтеся й відпочиньте!

Козеріг
Козерогів чекає не дуже легкий рік. 

Віддалена подібність з бараном не вря-
тує вас від того факту, що промислову 
цінність ви становите куди меншу, та 
й амбіцій у вас теж менше. І замість 
того, щоб іти напролом до своєї мети, 
ви віддаєте перевагу довгій боротьбі з 
вітряними млинами.

Водолій 
Пристрасть переливати з пустого в 

порожнє, носити воду в решеті й тов-
кти її в ступі – це саме те, що Свиня 
категорично попросить вас прибрати 
зі своїх звичок у цьому році. Більше 
конкретики, зібраності і зосередже-
ності. Вправа: «Я спокійний, як теку-
ча вода» - призведе вас до спокою та 
гармонії.

Риби 
Тихий окунь або біла акула? Темні 

глибини або просочені сонцем гіл-
ки коралів? Цей рік буде сповнений 
для вас виборів і нелегких проблем. 
Готуйтеся до того, що доведеться по-
стійно міняти акваторію, вчитися 
полювати зграєю... або ж знаходити 
задоволення в самотності.

А для довершення вашого новорічного образу у вас 
є можливість підібрати собі неймовірну зачіску, яка 
підкреслить вашу привабливість та неповторність.
Давайте подивимось, які саме зачіски пропонує 

Ситниченко Світлана –  
супер-стиліст:) та студентка нашої кафедри
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