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СЛОВО РЕДАКТОРА
Укожно-

го сту-
дента,

напевно,
вже є від-
чуття, що
с к о  р о

буде Новий рік. Зараз
у нас морозна погода,
засніжені гілки дерев та
зліплені на вулиці сніго-
вики, а також оформ -
лення магазинів унікаль-
ними прикрасами і це
все також своєрідний
Різдвяний дух. 

У студентів новорічні
с в я т а  а с о ц і ю ю т ь с я
з дво ма речами:
— перш за все це свят-
ковий період, період
дов го очікуваних вихід-
них, відпочинку від на-
вчання;
— а з іншого боку кожен
студент починає відчу-
вати, що скоро вже на-
ближається зимова се-
сія, а це означає, що не-
обхідно готуватися і
складати іспити та за -
ліки.

Існують різні звичаї,
яких студенти намага-
ються дотримуватися
під час сесії. Ось, на-
приклад, згідно старо-
давньої китайської тра-
диції, під час святкуван-
ня нового року потрібно
шуміти якомога гучніше,
оскільки це відганяє
злих духів. 

Не знаємо наскільки
це дієво, але вважаємо,
що завдяки плідній пра-
ці висококваліфікованих
наших викладачів та са-
мих старань студентів,
маємо надію, що ні в
кого не виникне якихось
складнощів у підготовці
і складанні іспитів. 

Цей новорічний ви-
пуск газети буде ціка-
вим у всіх аспектах.
Багато інформації для
себе ви зможете знайти
у нашому випуску. 

Бажаємо всім студен-
там хороших свят і ус-
пішно скласти сесію.

Микола РИБАК, 
IV� курс,� ек.�ф-т,
головний� редактор
«СтудентІнформ»

З М І С Т

2 Наші науковці

4 Центр правотворчості України

5 Складемо сесію легко, швидко і успішно!

Про здоровий спосіб життя

6 100 шедеврів класичного живопису

Розпочався новий навчальний рік,

а для юних науковців активна

робота на міжнародних та

всеукраїнських науково-практичних

конференціях. Більшість учасників  за

наукові роботи нагороджені грамотами 

і одержали сертифікати...

Шановні колеги та викладачі! 

Вітаємо
з Днем народження 

у листопаді:
Чеберяко Оксану Вікторівну,

Гавловського Андрія Валерійовича! 

у грудні:
Маєвську Наталію Віталіївну,
Кульмінську Ірину Сергіївну,

Бондар Любов Олександрівну!

Вас з Днем народження щиро вітаємо,
Щасливої долі й здоров'я бажаємо,

У справах успіхів і процвітання,
І щоб збувались усі побажання!

Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,

В житті Вам згоди й порядку,
Щоб доля світлою була.

Хай щасливою буде 
Кожна Ваша днина,

Хай щасливо проживає 
Вся  Ваша родина!

14 ЖОВТНЯ
ДЕНЬ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО КОЛЕДЖУ

Від імені редколегії газети «СтудентІнформ»
найщиріші вітання адміністрації, професорсько-
викладацькому колективу, студентам Фінансово-
правового коледжу з нагоди 18-ї річниці з дня
заснування!

Колектив Коледжу виконує шляхетну місію,
веде за собою молодь вірним шляхом, допома-
гає їй долати всі труднощі, які трапляються в її
житті, вкладає в кожного студента зернинку
себе, віддає всі свої знання, вміння, намагаєть-
ся допомогти кожному сягнути бажаної вер -
шини. Все це обов'язково повернеться до вас
сторицею у майбутніх діяннях студентів, їхніх
вчинках та досягненнях!

Хай не знають втоми ваші вмілі руки, 
а ваше добре серце завжди лишається

молодим.
Нових вам задумів і звершень, розуміння

та взаємоповаги!
Нехай життям стають найкращі мрії!

Наснаги вам, миру й злагоди! 

Завжди вдячні вам студенти

ГРУДНЕВІ ЧИТАННЯ

Страховий ринок:
потенціал розвитку

в умовах
економічної нестабільності

VIІI Міжнародна науково-практична
конференція 

6—7 грудня 2012 року

О Р ГА Н И З АТ О Р И  К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї :
Кафедра страхування та ризик-менеджменту,

Економічний факультет 
Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Ліга страхових організацій України

Центр бізнес-стратегій «Перспектива»

У Міжнародній науково-практичній конференції
брали участь студенти ІІІ—ІV курсів економічно-
го факультету Фінансово-правового коледжу. 

За результатами кон-
ференції опубліковано
тези доповідей у збір-
нику матеріалів кон-
ференції та статті у
Віснику Київського
національного уні-
в е р с и т е т у  і м е н і
Тара са Шевченка,
серія «Економіка».

7 Свято великомучениці Варвари

8 Оптимісти вірять в щасливий кінець світу

9 Національні особливості святкування Нового року

10 Різдво Христове

Интересные факты о Рождестве

12 Найкращі подарунки коханим людям на Новий рік
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16-17 листопада 2012 року
в Острозькій академії відбулася

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«Малиновські читання»
Серед учасників цієї конференції, студентка 3 курсу юридич-

ного факультету Фінансово-правового коледжу СНЄГІРЬОВА
Тетяна.

Робота обрана за темою: «Актуальні питання дієздатності
суб’єктів права на заповіт». Дослідження проблеми, викладеної
у роботі має надзвичайно важливе наукове і практичне значен-
ня, оскільки є дуже актуальним для вдосконалення цивільного
законодавства в Україні.

Причорноморська 
фундація права

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«Пріоритети розвитку
юридичних наук у ХХІ столітті»

Одеса, 16—17 листопада 2012 року 

Серед учасників міжнародної науково-практичної конферен-
ції були представники Фінансово-правового коледжу:
 СЕМЕНЮК Анастасія, IV курс юридичного факультету. «Ста -
біль ність іпотечного кредитування в Україні як основна умова
його реалізації: цивільно-правовий аспект».
 МЕЛЬНИК Ярослав, викладач кафедри приватного права.
«Процесуальний стандарт цивільного процесуального обов’яз-
ку як фікції».

23-24 листопада 2012 року
в Хмельницькому університеті управління та права

відбулася
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

«ХІ осінні юридичні
читання»

Цього року про участь у конференції заявили понад 350 де-
легатів з усіх регіонів України та інших держав, в тому числі з
Республіки Білорусь (Білоруський державний університет,
Білоруський державний економічний університет, Гомельський

державний університет імені Франциска Скорини, Академія уп-
равління при Президенті Республіки Білорусь, Гродненський дер-
жавний університет імені Янки Купали), Росії (Всеросійська дер-
жавна податкова академія Міністерства фінансів Російської
Федерації, Московська академія економіки та права, Саратов -
ський державний університет ім. М. Г. Чернишевського, Саратов -
ська державна юридична Академія) та Польщі (Лодзинський уні-
верситет). На заході будуть присутні кращі представники моло-
діжної наукової еліти з провідних вищих навчальних та науко-
вих закладів світу. Серед учасників цієї конференції були
сту денти IV курсу юридичного факультету Фінансово-правового
коледжу:
 БИСЬКО Яна. «Деякі проблемні питання забезпечення реа-
лізації морально-етичних засад цивільного судочинства».
 ЗАБАРА Богдан. «Зміст та якість мотивувальної частини про -
між них ухвал суду».
 КРИЖОВОЙ Денис. «Некоторые процедурно-процессуальные
вопросы расторжения брака в Украине: в срезе защиты собст -
вен ных неимущественных прав».
 БУРЛАЙ Оксана. «К вопросу соответствия и готовности при-
менения закона Украины«О принципах государственной языко-
вой политики» в гражданском судопроизводстве Украины:
постановка проблемы».
 КІПКІНА Анна. «Деякі питання закріплення дефінітивної ци-
вільної процесуальної норми як умови відображення категорії
контрагенту в цивільному процесі».
 МЕЛЬНИК Ярослав, викладач кафедри приватного права (ма-
гістр права). «К вопросу об определении эффективных усло-
вий процессуальных гарантий реализации гражданских процес-
суальных обязанностей участниками гражданского процесса».

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ

«Актуальні проблеми
юридичної науки і практики»
відбулася 6—7 грудня 2012 року в м. Харкові на базі факуль-
тету підготовки юристів для МЗС України Національного універ-
ситету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

За результатами конференції опубліковано збірник тез наук -
ових доповідей учасників, нагороджено переможців та вручено
сертифікати про участь.

Учасниками конференції були представники юридичного фа-
культету Фінансово-правового коледжу:
 БАШКІР Валерія, ІІІ курс. «До питання щодо принципів пра-
вового статусу дитини за вітчизняним законодавством в кон-
тексті відповідності європейським стандартам».
 ЗАБАРА Богдан, IV курс. «До питання проблемних питань в
оновленому кримінальному судочинстві: аналітичний аспект».
 СНЄГІРЬОВА Тетяна, ІІІ курс. «Деякі питання врегулювання
проблем користування новітніми засобами комунікації в громад-
ських місцях: цивільно-правовий аспект».
 ВОЙЦЕХОВИЧ Єлизавета, ІІІ курс. «Інститут медіації в цивіль -
ному судочинстві як форма захисту прав, свобод та інтересів:
в контексті змісту цивільних процесуальних правовідносин».
 КАДИРОВ Артем, IV курс. «Інститут медіації в цивільному су-
дочинстві України: порівняльно-правовий аспект».
 НАЛИВАЙКО Олена, III курс. «Судовий прецедент як джере-
ло цивільно-процесуального права: деякі колізійні питання».
 МЕЛЬНИК Ярослав, викладач кафедри приватного права юри-
дичного факультету. «Методологічні основи процесуального ал-
горитму як способу послідовності побудови цивільної процесуаль-
ної конструкції (форми) категорії поняття обов’язку в цивільно-
му процесі». ❅
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Анастасія ШАРІПОВА, 
Яна БРЮШКОВСЬКА, 
Вікторія КОМАРНИЦЬКА,
Р. СКІБІЦЬКИЙ, 
М. КИСІЛЬ, 
ІІ курс,�юр.�ф-т

Х
то знає як складеться
наше життя? В якій
галузі ми будемо за-
стосовувати отримані
юридичні знання? Які

посади будемо займати через
кілька років? Можливо за дея-
кий час ми зустрінемось у Вер -
ховній Раді України. Це мрії,
власне якими і були зайнятті
думки студентів після годинної
екскурсії до єдиного законо-
давчого органу України.

З екскурсії ми дізнались,
що першим попередником
Верховної Ради України була
Центральна Рада Української
народної республіки, утворе-
на 17 березня 1917 року. Вона
розпочала розбудову україн-
ської державності шляхом ви-
дання Універсалів. Безпосе ред -
нім конституційним поперед-
ником Верховної Ради України
була Верховна Рада Україн -
ської радянської соціалістич-
ної республіки.

На початку 1934 року, піс-
ля перенесення столиці УРСР
з Харкова до Києва, було з’ясо-
вано, що в місті немає відпо-
відних адміністративних буді-
вель де б могли працювати ор-
гани державної влади. Тому
постала гостра необхідність
у терміновому будівництві та-
кого приміщення. Серед бага-
тьох проектів провідних фахів-
ців було обрано роботу архітек-
тора Володимира Гнатовича
Заболотного, за що він у 1940
році був удостоєний Державної
премії та призначений голов-
ним архітектором міста Києва.
Будинок українського парла-

менту споруджувався протя-
гом 1936—1939 років і вже на
початку літа 1939 року був
прий нятий державною комі-
сією з оцінкою «відмінно». Під
час реставраційних робіт 1985
року, перед центральним вхо-
дом було встановлено чотири
скульптурні групи, які репре-
зентують різні верстви насе-
лення України: робітників, се-
лян, науковців та інтелігенцію
(скульптор В. Зноба).

З середини споруда Верхов -
ної Ради виглядає однаково ве-
личезною як і з зовні. Коли ми
піднялися на другий поверх
парламентського будинку, то
ліворуч побачили грандіозне
художнє полотно «Державотво -
рення» (художник О. Г. Кула -
ков), на якому відображено мо-
мент прийняття Акту проголо-
шення незалежності України.
Відкриття картини відбулося
22 серпня 2001 року з нагоди
10-ї річниці Незалежності Ук -
раїни. 

Того ж дня у кулуарах сесій-
ного будинку було відкрито
Галерею портретів голів Вер -
ховної Ради України: Івашка
Володимира Антоновича,
Кравчука Леоніда Макаровича,
Плюща Івана Степановича,
Мороза Олександра Олек санд -
ровича, Ткаченка Олександра
Миколайовича (художник
О. Г. Кулаков) та меморіальну
дошку на фасаді сесійного бу-
динку Верховної Ради України,
на якій відтворено текст Акту
проголошення незалежності
України, схваленого парламен-
том 24 серпня 1991 року. Таке
влаштування інтер’єру надає
історичного характеру та пат -
ріо тичного сприйняття значен-
ня Верховної Ради в історії
України.

На сьогоднішній день Вер -
ховна Рада є єдиним законо-
давчим органом державної
влади України, що уповноваже-

ний приймати закони та який
має колегіальний характер
і складається з 450 народних
депутатів України, обраних
стро ком на 5 років на основі
загального, рівного і прямого
виборчого права шляхом таєм-
ного голосування. 

Повноваження Верховної
Ради України реалізуються
спіль ною діяльністю народних
депутатів України на засідан-
нях Ради під час її сесій.
Всього у період незалежної
Україні було проведено 7 вибо-
рів до Верховної Ради України:
І скликання (1990—1994),
ІІ скликання (1994—1998),
ІІІ скликання (1998—2002),
IV скликання (2002—2006),
V скликання (2006—2007),
VI скликання (2007—2012),
VII скликання (2012). 

Народні депутати України

обираються відповідно до
Закону України «Про вибори
народних депутатів України»
та є представниками Україн -
ського народу, які здійснюють
свої повноваження у відповід-
ності до Конституції і законів
України. Народні депутати та-
кож зобов’язані додержува-
тись й інших вимог та обме-
жень, які встановлюються за-
коном. 

З экскурсії ми дізнались ба-
гато цікавих історичних фактів,
принципів сучасної діяльності,
склад та особливості форму-
вання апарату Верховної Ради.
Ми вкотре переконались
в тому, що вона посідає особ-
ливе місце в системі органів
державної влади та здійснен-
ня нею своїх повноважень є не-
обхідною складовою розвитку
нашої незалежної держави. ❅

Ф
О

ТО
: 

М
О

Р
О

З
 О

.

ВЕРХОВНА РАДА ñ
ЦЕНТР ПРАВОТВОРЧОСТІ УКРАЇНИ
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Сесія — це завжди екстремальний і стресовий стан для студента,
що неминуче наступає раз на півроку. Це головна частина весе-
лого студентського життя. Але, якщо ви добросовісний і талано-

витий студент, то особливо нічого боятися. Головне — правильно роз-
рахувати власний час і сили, а також не панікувати. У будь-якому ви-
падку сесія приходить на зміну відмінному настрою, і прип ускає не-
рви та злість. Напередодні іспитів і заліків бібліотеки, як правило,
заповнені повністю. Не дивно, адже часто підготовка до сесії почи-
нається за декілька днів, тому за мінімальний термін необхідно за-
своїти величезний об’єм інформації. Особливо це стосується тих сту-
дентів, які впродовж всього семестру належним чином не вчилися.

Проте ситуація не безвихідна, якщо у вас в запасі все ж таки є
3—4 дні до початку сесії. Варто відзначити, що цього часу цілком
достатньо, щоб скласти іспити екстерном. Результативність підготов-
ки залежить від правильної організації засвоєння матеріалу. Спершу
вам знадобляться: необхідні книги, лекції, допомога. Літературу мож-
на викачати з інтернету або виписати в бібліотеці. Коли у вас на ру-
ках буде потрібний матеріал, на душі стане набагато спокійніше. Далі:
осмислення і читання. Вивчати напам’ять тести не варто — неефек-
тивно і безглуздо. Краще проаналізуйте матеріал, зробіть зрозумілі
схеми і випишіть найголовніше.

Такі невеликі конспекти вам обов’язково стануть в нагоді, і бу-
дуть опорою для подальшої підготовки. Для засвоєння інформації
чудово підходить час від 7 ранку до 11, а також від 15 дня до 19 го-
дин. Окрім цього, при осмисленні інформації рекомендується знахо-
дитися в русі, наприклад, ходити по квартирі. Відчувши втому, зро-
біть передих, розвійтеся, а потім приступайте знову до підготовки.
Підготовчий етап в ідеалі повинен закінчитися за день до іспиту.
А день безпосередньо перед іспитом у вас піде для закріплення ма-
теріалу і повторення. Важливий момент — добре виспатися перед
заліком або іспитом.

Прийшовши на іспит в стані бадьорості і ясності, на тлі «бледно-
лицых» однокурсників ви відчуєте легкість та упевненість в знаннях.
Пам’ятаєте, що заходити останнім в аудиторію у жодному випадку не
можна. По-перше, за час очікування ви втомитеся, і втратите бойову
готовність. Не варто розраховувати на те, що викладач втомиться
і швидше вас відпустить. Навпаки, він може віднестися до вас поверх -
нево, або того гірше — відправити на перездачу. Викликати прихиль-
ність до себе екзаменатора можна підлаштувавшись під нього, завойо-
вуючи його довіру. Не дратуйте викладача, не викликайте його неза-
доволеності. Будьте доброзичливі і ввічливі, відповідайте на питання
упевнено і по темі. І тоді ви всю сесію складете легко і швидко! ❅

Анастасія ШАРІПОВА,
ІІ� курс,�юр.�ф-т

В
ідмова від шкідливих
звичок і заняття спор-
том — для багатьох

саме це і є визначенням поняття «здоро-
вого способу життя». Але, насправді, це
набагато глибше поняття, це стиль жит-
тя і мислення. Для кожної людини — це
щось особливе. Саме думки людини ста-
новлять основи здорового способу життя.

Здоровий спосіб життя — це не лише
характер людської поведінки, яка позитив-
но чи негативно впливає на здоров’я.
Сам характер поведінки зумовлений фі-
зичним та культурним середовищем, ви-
хованням, матеріальними можливостями.
На формування способу життя впливають
стереотипи стосунків між людьми, їхній
життєвий досвід і соціальні умови та се-
редовище.

Саме поняття «здоровий спосіб життя»
з’явилося не дуже давно, але дотримува-
тися його принципів люди намагалися
віддавна. Ще в середньовіччі, а можливо,
й раніше люди знали основи здорового
способу життя, от тільки мотивація у них
була зовсім іншою, ніж тепер у нас.

Сьогодні люди, котрі дотримуються
здорового способу життя, мають на меті
щось зовсім інше. Люди хочуть зберегти
свій організм здоровим, адже його й так
ослаблюють такі чинники, як погана еко-
логія, забруднена вода, а також популяр-
ні тепер шкідливі звички.

Здоров’я не можна придбати раз і на-
завжди на якомусь етапі життя. Організм
може бути здоровим лише тоді, коли він
розвивається, доповнюється різними но-
вими корисними для здоров’я елемента-

ми, звичками і, таким чином, вдоскона -
люється. Тому здорового способу життя
треба увесь час вчитися, треба виховува-
ти потребу в ньому.

Отже, можна сказати, що основи здо-
рового способу життя, його характерні
риси є регулярне і цілеспрямоване дотри-
мання і виконання простих правил:
 відмовитись від шкідливих звичок;
 підтримувати м’язи у тонусі;
 загартовувати організм;
 вживати здорову їжу;
 створити комфортні психологічні умови;
 формувати і дотримуватись чітких
прин ципів;

Здоровий спосіб життя — це комплекс
оздоровчих заходів, що забезпечують гар-
монійний розвиток, зміцнення здоров’я,
підвищують продуктивність праці. Це від-
повідні форми і способи щоденного жит-
тя, відмова від шкідливих звичок, загар-
товування, оптимальний руховий режим.
За таких умов здоров’я поліпшується та
змінюється. Це все в людській діяльнос-
ті, що стосується збереження і зміцнення
здоров`я, все, що сприяє виконанню лю-
диною своїх людських функцій через
діяль ність з оздоровлення умов життя —
праці, відпочинку, побуту.

У висновку можна сказати, що відпо-
відальне ставлення до осмислення ролі
здорового способу життя в наші дні є за-
порукою успішного його змінення. Багато
хто, навіть, не замислюються, що наша
щоденна діяльність впливає не тільки на
термін нашого життя,а й на якість нашо-
го життя. Годі вже міркувати про здоро-
вий спосіб життя як про філософське по-
няття, треба вже і самим щось робити для
себе. Якщо ми не захочемо змінити свою
буденність, то хто ще це зможе зробити
крім нас? Кожен робить свій вибір. ❅

МОЇ ДУМКИ 
ПРО

ЗДОРОВИЙ
СПОСІБ ЖИТТЯ

СКЛАДЕМО СЕСІЮ ЛЕГКО, ШВИДКО І УСПІШНО!
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Анастасія ШАРІПОВА,
ІІ� курс,�юр.�ф-т

Хіба можливо за де-
кілька годин встиг-
нути опинитись в

різ них епохах? Побачити на власні очі різ-
ницю між поколіннями, їх цінностями та ба-
ченням світу? Неймовірно, але нам, групі
ІІ курсу спеціальності «Правознавство»,
з на шими викладачами це вдалося. Для
нас вже стало доброю традицією відвіду-
вання музеїв та інших культурних закладів.
На цей раз мета нашого перебування була
вже більш серйозною, адже ми опинились
на виставці, яка представляє собою зібран-
ня більш ніж 100 старовинних картин євро -
пейських майстрів різних епох. Вражаючим
було те, що блукаючи по залах відчуваєш
різницю між часами та намагаєшся самос -
тійно відслідкувати зв’язок між полотнами,
та задаєшся питанням, чому саме ці карти -
ни розташували разом. Так само і ми се-
ред натовпу вдивлялись в результат коло-
сальної роботи майстрів, чиї імена несуть
за собою багатогранну історію.

«Європейський вимір» — 100 шедеврів
класичного живопису. З такої нагоди буди -
нок всесвітньо відомих столичних мецена-
тів Богдана та Варвари Ханенків зібрав
у своїх стінах еліту музейної справи. 

На відкритті експозиції були присутні
представники Міністерства культури Украї -
ни, реставратори і директори музеїв.
Предс тавлені в експозиції твори склада-
ють золотий фонд української культури,
і одночасно є невід’ємною частиною за-
гальноєвропейської художньої спадщини.
Вперше дев’ять державних музеїв України
(Одеси, Києва, Львова, Севастополя,
Чернігова, Харкова, Донецька, Житомира)
об’єднали зусилля заради однієї мети —
створення єдиної експозиції виключних
тво рів європейських майстрів. Значна час-
тина представлених картин експонується
вперше, оскільки раніше вони не залиша-
ли фондосховищ. 

Основу експозиції складають твори та-

ких європейських живописців, як Франс
Хальс, Бернардо Строцці, Хендрік Мом -
мерс, Бартоломео Манфреді, Ян ван Ско -
рел, Віллем Дейстер, Ян ван Гойен, Симон
де Влігер, Фердинанд Біль, Джентіле Бел -
ліні, Якопо дель Селлайо, Якопо Пальма
Молодший, Хуан Сурбаран, Пітер Пауль
Рубенс, Якоб Іорданс, Керстіан де Кейнінк,
Леонарта Брамера, Ніколас Кнюпфер,
Антоні Паламедес, Ян Венікс. 

Живопис і мистецтво минулого та су -
час ного життя відзначені вишуканою майс-
терністю виконання. Наприклад, серед
творів представлені художники кінця XV —

початку XVI століття. Це «Мадонна зі свя-
тим Домініком і Петром Мучеником» —
твір, що з’явився на світ завдяки майстру
пензля з П’ємонту. Потім «Святі Марія
Маг да лина, Оділія і Клара», яких припису -
ють відомому Мартіну Шонгауеру. «Пей -
заж зі сценою з легенди про Святого Ро -
ха» — Іоахіма Патинира. По іншому від-
кривається відома всім пам’ятка ранньо-
го італійського мистецтва «Мадонна з
немовлям» з музею сімейства Ханенків. 

Звертає ться увага і на епоху Відрод -
ження, а саме на полотна відомих живо-
писців Флоренції та Венеції. Це твір під
наз вою «Богоматір з немовлям» — Фран -
ческо да Сантакроче Молодшого. Джен -
тіле Беллині з твором «Портрет Патриції»
і «Іоанн Хреститель з двома ангелами».
На виставці також представлені роботи
італійських і нідерландських майстрів кін-
ця XVI століття. Шедеври дивують доско-
налістю форм і хвилюючою емоційною на-
повненістю. Виставку прикрашають твори,
які являють собою найяскравіші екземпля-
ри європейської культури. 

Серед представлених робіт є два дуже
цікавих твори. Родзинкою експозиції
«Європейський вимір» — 100 шедеврів
класичного живопису є дві стародавні ві-
зантійські ікони VI сторіччя. Одна ікона —
«Богоматір з немовлям», друга — «Іоанн
Предтеча». Ці шедеври ранньохристиян-
ського мистецтва поєднують в собі антич-
ну манеру живопису і сакральну відчуже-
ність, що властива візантійським майс-
трам. Ці дві роботи вразили нас найбіль-
ше, а саме те, як вони збереглися до
нашого часу.

Київ ще раз підтверджує свій статус
культурної столиці України. І кияни, і гос-
ті нашого міста гідно оцінили цю унікаль-
ну експозицію. У стінах одного музею
представлені найцінніші шедеври всієї
держави. Наша група вдячна викладачам
за те, що і ми отримали можливість до-
торкнутися до різних епох, відтворених
в шедеврах великих творців мистецтва
VI—XVIII століття, якими пишається Украї -
на і захоплюється світ. Дякуємо! ❅

100ШЕДЕВРІВ
КЛАСИЧНОГО ЖИВОПИСУ



СтудентІнформ
№ 4 (18), листопадñгрудень, 2012 р.www.fpk.in.uaНАША СПАДЩИНА 7

Дарія СОКОЛОВА, ІV курс,� ек.�ф-т

17грудня ми згадуємо діву, подвиг якої змусив
здригнутися як древній язичницький світ, так
і сучасні уми. Цього дня православна церква
вшановує пам’ять святої великомучениці Вар -

вари Іліопольської, мощі якої вже багато років зберігаються в місті Києві,
у Володимирському кафедральному соборі.

Тисячі шанувальників святої діви приходять цього дня до її мощів, від-
дають свою пошану та просять її мо-
литов перед престолом Всевишнього
про милість, добробут, мир та любов
для України, українського народу та
всього світу.

Свята Варвара Іліопольська (помер-
ла в 306 р.) — християнська велико-
мучениця. Вона вважається покрови-
телькою від раптової смерті, що в хрис -
тиянстві, в більшості випадків, вва -
жається покаранням, а саме смерть
без покаяння та причастя. У като ли -
цькій церкві вона входить до числа чо-
тирнадцяти святих помічників. У пра-
вославній церкві її пам’ять здійснюєть-
ся 17 грудня (4 грудня за старим сти-
лем), в католицькій — 4 грудня.

Свята Варвара жила в III столітті
в місті Іліополі Фінікійському. Її бать-
ко — Діоскур (Діоскор) — був язич-
ником, представником малоазійської
аристократії при імператорі Макси -
міані. Варвара відрізнялася особли-
вою красою і була замкнута батьком
у вежі для того, щоб приховати її від
сторонніх очей. Вивчаючи навколишній
світ, який було видно їй з вікон, свя-
та Варвара прийшла до думки про на-
явність єдиного Творця. Коли батько,
бажаючи її видати заміж, дозволив ви-
ходити з вежі, Варвара познайомила-
ся з християнами Іліополя і прийняла
хрещення.

Коли батько дізнався про релігію
дочки, Варвару жорстоко катували: ба-
тожили воловими жилами, а рани роз-
тирали волосяницею. Правитель міста
Мартіан надав батьку право здійснити
суд над дочкою, який і обезголовив
святу. Діоскур і Мартіан отримали свою відплату, — вони обоє були спа-
лені блискавкою. Разом зі святою Варварою була страчена свята Юліанія,
яка відкрито оголосила себе християнкою під час тортур святої Варвари.

У VI столітті мощі святої великомучениці були перенесені в Конс тан -
тинополь. Як свідчить церковне передання, в 1108 році царівна Варвара
Комніна, дочка візантійського імператора Олексія Комніна, перед від’їз-
дом до Київської Руси попросила в дар у свого батька мощі. Її чоловік,
великий князь Святополк Ізяславович (у хрещенні — Михаїл), який ро-
ком раніше збудував у Києві кам’яну церкву, з почестями переніс до неї
чудотворні мощі великомучениці і заснував Михайлівський золотоверхий
чоловічий монастир. Під час нашестя Батия мощі були приховані, а по-
тім знову повернені на колишнє місце.

У 1644 році при київському митрополитові Петрі Могилі частина паль-
ця великомучениці була передана канцлерові Польського королівства
Георгію Осолинському. У ті ж часи ліва рука, яка знаходилася довгий час
в Греції, була перенесена до польського міста Луцьк, де була покладена
в монастирській церкві на честь Воздвиження Хреста Господнього.
У 1650 році великий гетьман литовський Януш Радзивілл, напавши на
Київ, забрав дві частини мощів від пальця та ребра. Частина від пальців
дісталася його дружині, а потім київському митрополитові Йосипу
Тукальскому, а після його смерті потрапила в місто Батурин, в монастир
Миколи Чудотворця, де мощі благоговійно шанувалися як чудотворні.

У 1656 році київський митрополит Сильвестр передав частину мощів
антіохійському патріархові Макарію.

На початку XVIII століття київським митрополитом Іоасафом (Кроков -
ським) був складений акафіст святій великомучениці Варварі, який і пони -
ні співається перед її мощами.

Глибоко шанував святу Варвару гетьман Іван Мазепа, пожертвувавши
для мощів срібну раку з помостом, обкладеним позолоченими срібними
дошками.

У XIX ст. для мощів святої Варвари була облаштована нова срібна рака
з балдахіном вагою в 24 пуди (дар графині-схимниці Анни Орлової-
Чесменської). Гробницю оточували 48 литих позолочених ангелів роботи
петербурзького майстра Андрєєва. У святкові дні вивішувалася золота

лампада з діамантовою гілкою (пода-
рунок Єлизавети II). Над ракою висі-
ла ікона святої Варвари з ризою, при-
крашеною коштовними каменями і об-
ручками цариць Анни Іоаннівни і Єли -
завети Петрівни з величезними
діа мантами, які ті обміняли на про-
стенькі срібні кільця від святої Вар -
вари.

Ці колечка з руки великомучениці
особливо шанувалися паломниками.
Для багатих богомольців виготовляли-
ся масивні золоті кільця, для бід-
них — сині емалеві. Цими кільцями
користувалися і одружені.

Після зруйнування золотоверхого
Михайлівського монастиря в 1930-х
роках мощі святої Варвари зберігають-
ся у Володимирському соборі в Києві.

Варвара належить до особливо
ша новних святих дів, зображення
яких були поширені у візантійському
мистецтві. Один з перших її образів,
що зберігся, представлений на фрес-
ці в Санта-Марія Антиква в Римі,
705—707 рр.: свята зображена в по-
вний зріст з хрестом в правій руці, го-
лова покрита мафорієм, з під якого
видно плат. У візантійському мистец-
тві іконографія Варвари склалася до
X ст. Традиційно свята зображується
в пишному одязі, відповідному її знат-
ному походженню, в білому платі і ко-
роні (чи діадемі) на голові, з хрестом
в руці. Іконописці Київської Русі, іко-
нічно зображуючи Варвару, насліду-
ють візантійські зразки, які на той час
вже були сформовані.

У західно-християнському мистец-
тві Варвара зображувалася з довгим розпущеним волоссям, з короною
або без неї. Основними атрибутами святої є вежа, факел, кубок (особли-
во з XV ст.), страусине перо, книга, фігура Діоскора, іноді гармата. Також
були поширені сцени її мук.

Постать святої часто можна можна побачити на геральдиці середньо-
вічної Європи. Так свята Варвара зображена на гербі міста Форст
в Німеччині.

Існує цілий ряд відомих монастирів, які носять ім’я святої діви
Варвари. Одним з найвідоміших є монастир Русану або святої Варвари
в Греції на Метеорах. Метеори — це один з найбільших монастирських
комплексів в Греції, прославлений, передусім, своїм унікальним розташу-
ванням на вершинах скель. Час створення монастиря Русану або Арсани
і походження його назви достеменно невідомі. За однією версією заснов-
ником монастиря був деякий Русанос, вихідець з містечка Росана.

А у Венеції, на острові Бруно, клірики і віряни венеціанської правос-
лавної парафії на честь святих жінок-мироносиць збираються в день
пам’яті святої Варвари для ювілейного вшановування великомучениці за
Божественною літургією. Ковчег з часткою мощів знаходиться у Венеції
з початку другого тисячоліття, він був дарований громадянам міста візан -
тійськими імператорами.

Особливо шанують святу Варвару і в Грузії, де її вважають покро -
вителькою дітей. Традиційно цього дня Патріарх Грузії Ілля ІІ звершує
богослужіння і молиться до святої діви про заступництво всіх дітей
Грузії. ❅

СВЯТО
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦІ

ВАРВАРИ
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За пророцтвом календаря майя, в день зимо-
вого сонцестояння, тобто, 21 грудня 2012 року,

настане Кінець світу, рід людський вимре, але че-
рез деякий час все одно відродиться… 

Правда це чи ні, але наш народ почав активну підготовку до
цього «міжнародного заходу»: хтось масово закуповує свічки,
крупу, сіль та цукор. Американські та австралійські письменни-
ки написали посібники, як пережити кінець світу: тактика, тех-
ніка і технології виживання у важкі часи. Російські олігархи ма-
сово скуповують бункери в очікуванні кінця світу. Українські вче-
ні, так взагалі, призначили кінець світу на 3036 рік.

Та тільки ми, студенти, чекаємо з нетерпінням цієї визнач-
ної дати, адже як не крути, а зимова сесія все ближче і ближ-
че, а так, є хоч мінімальний шанс уникнути, насправді, всепог-
линаючої катастрофи під назвою «сесія».

Не варто, також, забувати про запаморочливі перспективи по
втіленню в життя найпотаємніших мрій тай найбезшабашніших
задумів. А уявіть, які фантастичні історії про кінець світу можна
буде розповісти своїм дітям та онукам. Неодмінно, в їх очах ви
постанете, якщо не супергероєм, то диковинкою так точно.

Є народна прикмета,
І вона не підведе:
Хто як зустріне кінець світу —
Так його і проведе.

Дехто, користуючись цим гаслом, вирішив зробити з «катаст -
рофи» ціле шоу. 

Так, одесити планують влаштувати флешмоб у переддень
настання Кінця Світу.

Акція відбудеться 20 грудня — за день до зазначеної майя
дати. Втім, підготовка розпочалася вже зараз, повідомляють ор-
ганізатори. Учасники, одягнені в костюми сталкерів і з плака-
тами «Кінець світу близький!», здійснять масову ходу. Вони прой-
дуться від пам’ятника Дюку (по Приморському бульвару) до теат -
ру опери та балету, після чого розмістяться по вулиці Дери ба -
сівській, яка є основним центром Одеси. Там всі разом під гучну
музику будуть чекати Кінця світу.

Організатори підкреслили, що акція носить гумористичний ха-
рактер і закликає всіх не боятися апокаліпсису. Про баж ання
взяти участь в акції заявило вже більше чотирьох сотень людей. 

Але нам, студентам, точно немає чого хвилюватися, адже,
студент — це людина, яка завжди може відкласти неминучість.
А якщо нам підвладно відмазатись від деяких провокаційних
питань викладачів, то зупинити кінець світу, нам точно не скла-
де труднощів.

Особисто мені здається, що, навіть якщо кінець світу все таки
відбудеться, то коли він дійде до України, подумає, що вже був
тут і розвернеться назад, так що не турбуйтеся :)

Але, якщо все ж таки, кінець світу, добереться і до нас, то
Вам, просто необхідні будуть деякі речі, щоб точно пережити
цей складний етап в житті. Ось мінімальний список речей, які
точно знадобляться.

1. Рюкзак. Найбільш підходящий вид сумки, його зручно
носити, а руки залишаються вільними. Як повідомляють досвід-
чені спелеологи — «розмір не найголовніше».

2. Ліхтарик. Без нього навіть не намагайтеся вижити —
вже на сходовому майданчику вас можуть чекати зомбі, яких
ви просто не помітите в темряві. Прожектор брати не варто,
вистачить маленького кишенькового ліхтарика.

3. Батарейки. Їх має бути багато! Беріть «пальчикові» —
тип АА. Є у всіх супермаркетах країни. «Сільпо», «Велика
Кишеня», «Мегамаркет» — їх швидше за все після катастро-
фи будуть охороняти військові, або якщо ви запізнилися, то вже
зомбі. Так що краще запастися заздалегідь, згодяться як міні-
мум для того ж ліхтарика.

4. Їжа. Беріть консерви і краще в жерстяній упаковці — вона
легше і практичніше. Кришку в підсумку можна використовува-
ти як ніж, а банку як каструльку або чашку. Найкращий варі-
ант — свинина. Тонус для обміну речовин дає сало — енергії
вистачить на 5—6 годин.

5. Газова лампа, пальник. Допоможе освітити при-
міщення, а також розігріти їжу. 

6. Аптечка. Дуже важливо щоб там був бинт і засоби для
стерилізації та обробки ран: спирт, зеленка, йод. Знеболююче,
тут вже хто до чого звик. Вітамінки, гематоген і тому подібні
аптечні вкусняшки будуть зайвими.

7. Одяг. Добре допоможе термобілизна, куртка по типу лиж-
ної, такі ж штани, рукавички, шапка. Зверніть увагу на взуття!
Вона повинна бути водостійкою, якщо промокнуть ноги вам за-
лишилося жити не довго. 

8. Ніж. Мачете брати немає потреби, якщо на вас нападуть
це навряд чи допоможе, особливо, якщо у відмінності від суп-
ротивника, ви не вмієте ним користуватися — може опинитися
в найнесподіваніших місцях вашого тіла. Звичайний розклад-
ний ніж, стане вашим незамінним помічником.

9. Мотузка. Міцна капронова нитка знадобиться в будів-
ництві притулку в лісі, з її допомогою ви зможете зв’язати ко-
лоду, натягнути тент, чи повіситися. Словом- РІЧ

10. Радіо. У разі апокаліпсису це залишиться єдиним до-
ступним способом зв’язку, тільки так ви зможете отримати ін-
формацію про місце знаходження притулків і пунктів ліквідації
наслідків стихії. Правда не дуже надійний спосіб в разі нападу
прибульців, вже якщо їм мозків вистачило до нас долетіти, то
розшифрувати радіосигнал їм труднощів не складе.

11. Вода. Її має бути максимально багато, оскільки, швид-
ше за все, вона буде заражена.

12. Протигаз. Знайти його можна в будь-якому воєнтор-
зі. Може стати в нагоді не тільки в разі хімічної атаки, але і при
пожежах, оскільки не дасть вам вдихнути токсичний дим.

13. Компас. Є припущення що буде працювати і звичай-
ний GPS, але батарейки десь брати треба, а їх дефіцит, так
що для навігації скористайтеся краще компасом і картою.

14. Запальничка. Чому не сірники? Тому що, майже не
намокає, вистачає на довше, ну і звичайно зручніше. Один мі-
нус, часто цуплять, так що постарайтеся не давати комусь під-
курити цигарку, в крайньому випадку зі свої рук.

15. Целофанова плівка. Щільна целофанова плівка,
для обмотки меблів підійде як не можна краще. З її допомогою
ви зможете спорудити собі притулок, зробити дощовик, вітри-
ло, тент, настил і багато іншого.

Ну от і все, Ви всі готові до зустрічі нового кінця світу. Тепер
на 15% ви збільшили ймовірність свого порятунку. 

P.S. Та чомусь мені все-таки здається, що 22 грудня всі люди
на планеті зітхнуть з полегшенням ..., і тільки ми, студенти, зро-
бимо незадоволене обличчя і підемо на пари :) ❅

ОПТИМІСТИ
ВІРЯТЬ

В ЩАСЛИВИЙ 
КІНЕЦЬ СВІТУ

А У ЩО Ж ВІРЯТЬ СТУДЕНТИ
НАШОГО КОЛЕДЖУ?
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еякі чекають на Но -
вий Рік ще з 1-го
січня, інші майже

або зовсім не приділяють уваги цьому свя-
ту. Та мало в кого згадки про Новий рік
не викликають почуття очікування та ней-
мовірної цікавості, посмішки при згадці ми-
нулих святкувань і думці про майбутні ве-
селощі. Хоч в різних куточках світу Новий
рік святкується інколи за зовсім несхожи-
ми особливостями і традиціями, але усю-
ди на всеохоплюючому рівні, не залишаю-
чи байдужим нікого. 

А як тут залишитися байдужим, якщо,
наприклад, у Колумбії відзначають прихід
Нового року на вулиці карнавальною хо-
дою. У Новорічну ніч «Старий рік», роль
якого може виконувати лялька, прикріпле-
на до довгій палиці, ходить у натовпі на
високих ходулях, веселить дітлахів і роз-
повідає їм смішні історії. Коли годинник
б’є північ, Старий рік спускається з ходуль
(лялька викидається), настає черга Папи
Паскуале. Колумбійський Дід Мороз здійс-
нює шикарні феєрверки і ніхто не може
влаштувати феєрверк краще за нього
у всій Колумбії. Взагалі він дуже веселий
і галасливий. 

Французький Дід Мороз Пер Ноель да-
рує подарунки дітям, залишаючи їх в че-
ревиках, які діти у новорічну ніч підвішу-
ють на якомусь видному місці біля входу
в будинок. 

Італійці на Новий рік не лише смачно
їдять та багато танцюють. А справа от
у чому: рівно о дванадцятій годині ночі усі
жителі Італії відчиняють вікна і починають
викидати на вулицю старі речі. Це може
бути поламаний стілець, стара куртка
або навіть шафа! Італійці вважать, що на
Новий рік просто необхідно позбутися ре-
чей, які вже віджили своє та добре слугу -
вали своїм володарям.

В Іспанії з Новим Роком пов’язана ці-
кава історія. В кінці XVIII століття в знаме -
нитому своїм вином краї Віналопо, непода -
лік від Аліканте, стався видатний урожай
винограду, і тодішній іспанський король,
щоб дорогоцінні ягоди не пропали, нака-
зав вивезти велику його частину в столи-
цю і роздати всім бажаючим перед Новим
роком. Невідомий жартівник на централь-
ній площі міста запропонував роздати
всім рівно по 12 ягід, і кожну з них з’їдає
під бій курантів, по одній в секунду.

Дивно, але традиція прижилася, і з тих
пір іспанці обов’язково запасаються виног-
радом саме з Віналопо і з’їдають його, за
зви чаєм, одночасно з боєм курантів.
Підраховано, що в середньому на Новий
рік іспанці і гості країни з’їдають понад пів-
мільярда виноградин!

Існують ще більш неординарні новоріч-
ні традиції. Наприклад, у Бірмі, що є Пів -
денною Азією, вас можуть полити водою.
І не тому, що це найшвидший спосіб роз-
веселитися, а навпаки, так жителі цієї краї-
ни бажають вам щастя і успіху.

В Монголіі Новий рік співпадає зі свя-
том скотарства, тому жителі цієі краіни ор-

ганізовують різноманітні конкурси і зма-
гання з швидкості, спритності серед тва-
рин. Цікаво, що Дід Мороз має повне пра-
во з’явитися у костюмі скотовода. Що ж
поробиш, криза в світі!

А в Болгаріі найромантичніше зустрі-
чають Новий рік. Річ у тому, що як тіль-
ки ви почуєте 12-й бій курантів, треба
поцілувати людину, яка стоіть поруч.
Тому, якщо збираєтесь святкувати Но -
вий ріку у Болгаріі, обирайте собі приєм -
ну для поцілунку людину, або покладіть-
ся на вдачу. 

Для нідерландців поява Діда Мороза-
довгоочікувана подія, яка відбувається в
перших числах грудня. Дідусь з’являєть-
ся в порту містечка Моннікендам, пере-
пливши море, а зустріч йому організову-
ють не тільки міські жителі, але і представ-
ники влади — мер міста. Отака повноваж-
на особа, не аби хто, а Дід Мороз! 

У мусульманських краінах до Нового
року ставляться скептичніше. На відміну
від нашої традиції прикрашати ялинку
і зустрічати Діда Мороза на порозі своєі
хати, то в Ірані або в Турціі це взагалі ди-
ковина, а в Саудівській Аравіі вас взага-
лі можуть заарештувати за такий «серйоз-
ний» злочин!

Новий рік — особливе свято, адже
саме в цей час можно насправді весело,
радісно і безтурботно почати Нове життя
з Нового року. А ось що для цього буде
краще зробити — викинути з балкону ста-
рі речі або облити водою незнайому лю-
дину, це вже вирішувати тільки вам. 

Зі Святом :* ❅

НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СВЯТКУВАННЯ НОВОГО РОКУ
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сь і наступають свята... Незабаром одне із найбільших
свят християн — Різдво Христове. Католицьке Різдво
вже відсвяткували, а от люди, які святкують за Григоріан -
ським календарем відзначають це свято 7 січня. Святкує
Різдво Христове цього дня і Україна.

Дві тисячі років тому перед новонародженою Дитиною з німим здиву-
ванням схилилися юна Марія, сивоволосий Йосип і бідні пастухи. Вони по-
бачили в Ньому світло Любові, схованої раніш від людей. Світло Любові
опромінило початок нової ери.

Свято Різдва — найкрасивіше зимове свято. Православною церквою
воно відзначається 7 січня за новим стилем. Це свято приходить до лю-
дей морозної ночі в годину опівнічної храмової служби в сяйві свічок, у світ-
лі зірок і гучному співі хору. Звуки дитячих голосів, що славословлять
Бога, як ангельський глас, наповнюють торжеством Всесвіт. Небо і земля
славлять Різдво Христове. На землі, хоча б ненадовго, запановує мир, а сер-
ця сповнюються доброю волею.

Яка ж історія цього свята? 
Цього дня сталася велика для всього християнського світу подія — на-

родження Ісуса Христа у Віфлеємі (Ісус у перекладі з єврейської означає
«спасіння»). Усі християни переконані, що Ісус Христос був посланий Богом
на землю задля спокутування гріхів і спасіння людства. Старозавітні про-
роки провістили місце і час народження Спасителя світу — 5508 рік від
створення світу. Отже, 7 січня — це день народження Сина Божого на зем-
лі. Від цього дня починається відлік часу.

Згідно з переказами Євангелія, мати Ісуса Христа Марія та її чоловік
Йосип жили в Назареті, а до Віфлеєма прийшли, виконуючи наказ прави-
теля Августа з’явитися всьому населенню на перепис. Оскільки на пере-
пис населення Римської імперії зібралося дуже багато людей, Марія та
Йосип не змогли знайти місця для ночівлі, а тому їм довелося шукати при-
тулку в невеликій печері, де за поганої погоди зазвичай ховалися чабани.
Там Марія і народила Сина Божого. Тоді янгол спустився з неба й пові до-
мив чабанам, які в цей момент не спали, що Бог народився. Чабани пер-
ші прийшли вклонитися немовляті. На небі засяяла Віфлеємська зірка, орієн -
туючись на неї, до печери з Марією та Ісусом Христом прийшли три муд-
реці й принесли Богу подарунки: золото, ладан і смирно. Золото символі-
зувало царську владу, ладан — Божу волю, смирно — долю пророка. До
речі, саме тих давніх часів сягає традиція виготовляти віфлеємську зірку
та прикрашати нею новорічну ялинку.

Пославши свого Сина на землю, Бог-отець намагався показати люд-
ству важливість любові, добра, співчуття та взаєморозуміння між людьми.
День народження Ісуса Христа — найбільш широко шанований день
Зародження у світі. Люди різних соціальних верств, матеріального стано-
вища, переконань і поглядів не минають це свято своєю увагою.

Але сьогодні мова про інше. Торкнемося теми різдвяних традицій. Вони
тягнуться ще від наших предків.

Тож, які особливості святкування Різдва? 
Різдво — одне з най головніших свят у році. В народі кажуть, що «на

Немцы делали первые искусственные рож-
дественские елки из гусиных перьев.
В 320 году нашей эры Папа Юлий І, епископ
Рима, объявил 25 декабря официальной да-

той празднования дня рождения Иисуса Христа.
Согласно записи в книге рекордов Гиннеса,
самым высоким из когда-либо срубленных

рождественских деревьев была 66-метровая
лжетсуга тиссолистная, которая стояла в 1950 го -
ду в торговом центре Нортгейт в Сиэтле.

Традиционными цветами для украшения рож-
дественского дерева являются зеленый, крас-

ный и золотой.
Замечено, что чаще всего супружеские (и не
только) пары распадаются за две недели до

Рождества. Этот вывод был сделан на основе
сообщений в Фейсбуке. Тем не менее, сам день
Рождества является наименее подвигающим на
разводы днем.

Длина самого большого рождественского
чулка составляет 32, 56 м, а ширина у него —

14, 97 м. Весит он, как 5 северных оленей, и вме-
щает почти тысячу подарков. Он был изготовлен
Детским сообществом в Лондоне 14 декабря
2007 года.

Только в США ежегодно рассылается более
трех миллионов рождественских открыток.
Вопреки популярному мнению, количество
самоубийств на Рождество не велико. Наи -

большее их число приходится на весну. 
Рождественские деревья в США продаются
с 1850 года. Перед тем как их продать, их

выращивают 15 лет.
Во многих европейских странах верили, что
и злые и добрые духи активны в течение две-

надцати дней Рождества. Эти духи постепенно
эволюционировали в эльфов Санта-Клауса, осо-
бенно под влиянием книги К. Мура «Ночь перед
Рождеством», иллюстрированной Т. Настом.

В Боливии празднуют Misa del Gallo или
«Мес су Петуха» в канун Рождества. Люди

приносят на полуночную мессу петухов. Это сим-

волизирует то, что петух был первым живым су-
ществом, которое объявило рождение Иисуса.

Британцы надевают на рождественский обед
бумажные короны. Короны хранятся в спе-

циальной тубе, которую называют «Рождествен -
ская хлопушка».

В Польше пауки или паутина являются обыч-
ным украшением рождественского дерева,

потому что, согласно легенде, паук соткал одея-
ло для Иисуса, когда тот был младенцем. Поляки
считают пауков символом добра и процветания,
который обязательно должен присутствовать на
Рождестве.

Штат Алабама был первым штатом в США,
который официально признал Рождество

как всенародный праздник. Это произошло в
1836 году. На федеральном уровне Рождество
в США было признано выходным днем 26 июня
1870 года, но в штате Оклахома Рождество было
объявлено выходным в последнюю очередь —
в 1907 году.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАК

Різдво і сонце грає».
Також з Різдвом пов’язу-
ють багато прикмет.
Наприклад: якщо іній на
деревах у перші три дні
Різдва — це до врожаю
хліба; якщо сніги глибо-
кі — будуть гарні трави та
хліб; якщо в цей день теп -
ло — весна буде холод-
ною, вночі багато зі рок —
багато ягід буде.

Символом вічного сві-
ту, щастя і радості, що
прийшли разом із Хрис -
том, є вічнозелена при-
крашена ялинка. Верх її
увінчаний прекрасною
зіркою — у па м’ять про
Віфлеємську зірку, що
вказала волхвам шлях до
Христа. Гілки прикрашені
різнобарвними кулями,
золотою мішурою, фігур-
ками співаючих ангелів,
пастухів з маленькими ба-
ранчиками, розсічені свічами та ліхтариками, начебто нагадуючи про вог-
ні багаття й ліхтарів, що світили для Віфлеємських пастирів у святу ніч.
І через дві тисячі років різдвяні вогні світять майже в кожнім будинку.

Починаючи з вечора, усюди ходили христослави (колядники) з «віфлеєм -
ською зіркою». На палці закріплювалася велика зірказ золоченого паперу,
прикрашалася ліхтариком, паперовими гірляндами, іноді іконою Різдва,
Спасителя чи Божої Матері, потім з цією зіркою співаючі різдвяні гімни
обходили навколишні будинки. Такі відвідування називалися колядуванням. 

Щодо колядування: колядують в Україні в різних місцях не в один і той
же день. Де колядують вже на Святий Вечір, де — в перший день Різдва,
а де — ранком другого дня свят. Ко ля дували звичайно діти, дорослі па-
рубки та дівчата. Діти збиралися ватагами в залежності від віку. Малі
хлоп’ята співали під вікнами у сусідів. Старші діти, яким вже виповнило-
ся років по дванадцять, обходили майже ціле село. Вони підходили до
хати, ставали під вікнами та гукали всі разом, щоб господарі благослови-
ли їх колядування. Коли дозвіл одержували, починали співати колядку, при-
значену особисто господарю або господині, довідавшись заздалегідь, як
кого звуть. Після закінчення співу, господарі виносили дітям дещо з соло-
дощів або ж по копійці.

Колядувати ходили окремо дорослі хлопці, окремо — дівчата. Хлопці хо-
дять із «звіздою» та дзвоником. «Звізда» прикрашається кольоровим папе-

PІЗДВО X
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ром, стрічками, у середи-
ні «звізди» — образок
«Народження Христа» та
свічка. Ватага колядників
складалася з п’яти осіб:
берези, звіздоноші, дзво-
наря, міхоноші та запасно-
го хлопця, який мав допо-
магати міхоноші. Зви -
чайно вони колядували у
хаті перед образами, піс-
ля чого хлопців добре на-
діляли, запрошували до
столу як дорогих гостей,
але вони довго не затри-
мувалися, вклонялися
всім, хто був у господі, і
поспішали до іншої хати.

Дівчата ходили коля-
дувати ввечері, тому ма -
ли при собі ліхтар у фор-
мі місяця або зірки. Його
прив’язували до великого
ціпка та тримали високо
над головою, щоб здале-
ку було видно дівочу ва-

тагу. Дівчата звичайно в хату не заходили, а співали на дворі під вікнами.
Їх наділяли солодощами та грошима.

Древнім різдвяним звичаєм було і ходіння з вертепом. По-слов’янськи
вертеп представляв із себе невеликий короб, що зображує печеру, де, за
переказом, народився Христос. Цей короб був мініатюрним ляльковим теат -
ром, у якому народні умільці грали цілі вистави на тему Різдва. У XIX сто -
літті в багатьох міських будинках увійшло в моду робити для дітей малень-
кий домашній вертеп. Його ставили під ялинку. Ляльок мистецьки виго-
товляли з паперу, вати, воску, наряджали в парчеві і шовкові каптани. Тут
були і східні волхви, і ангели, що славословлять, але центром композиції
неминуче були Марія з Йосипом, які схилилися над яслами з Божественною
Дитиною. У західних і південних областях України і Росії такий вертеп нерід -
ко встановлювали в церкві. Останнім часом традиція спорудження верте-
пу під ялинкою стала відроджуватися.

Свято Різдва відзначається християнами насамперед справами добро-
дійності. У цей день щедро роздавали милостиню. У кожнім будинку христо -
славів чекали частування чи гроші. Не прийняти христославів вважалося
великим гріхом. Люди заможні вважали своїм обов’язком надіслати ми-
лостиню жебракам, хворим, удовам і сиротам. Не забували навіть про тва-
рин, адже, відповідно до переказу, у холодну ніч віл і осел зігрівали
Богонемовля своїм подихом. У селах для птахів, що страждають від голо-

ду і холоду, виставляли житній сніп. Для дітей улаштовувалися і зараз улаш-
товуються різдвяні ялинки, вистави, свята з роздачею подарунків.

Дуже давньою є традиція пробачати одне одному образи.
Особливою традицією в надвечір’я Різдва є Свята Вечеря, до якої обов’яз-

ково входять 12 пісних страв, які символізують 12 апостолів. 
Кутя — окраса столу і перша страва. На Львівщині кутю готують гус-

тою, з пшениці, маку, родзинок, грецьких горіхів та засолоджують медом.
На Харківщині готують кутю з рису, решта інгредієнтів — ті ж. На Закарпатті
ще також готують рідку кутю: відвар з пшениці змішується з узваром, до-
дається вода, в якій запарювався мак, мед, мелені горіхи та мелений мак.

Поряд з кутею на столі є плетінка — булка, сплетена косою, посипана
маком. Їдять її по закінченню Різдвяних свят.

Запивають страви узваром — компотом із сушених фруктів.
Першою стравою на Львівщині є борщ з вушками, а на Вінниччині готу-

ють квасок — кисленький суп, коли готується змішуються грибовий відвар.
Потім господиня подає голубці з начинкою з тертої картоплі, политі гри-

бовою підливкою. На Хустщині голубці можуть наповнювати кукурудзяною
кашею з грибами, поливають олією з часником.

Наступною стравою є вареники: з квашеною капустою, з картоплею та
грибами, з маком (Вінничина) чи вишнями (на Харківщині). Дехто у кіль-
ка вареників (або ж в пампушки) заліплює по копійці. Хто знайде копій-
ку — буде у наступному році багатим та щасливим.

Опісля всі смакують тушеною квашеною капустою, на Закарпатті її го-
тують, перемішуючи з товченим горохом.

Також обов’язково на столі є риба — або смажена у клярі, або запече-
на з овочами.

Далі вже йдуть закуски. Перша — мариновані грибочки, наступна —
маринований оселедець. Салат всюди зустрічається подібний: на Львівщині
та на Вінниччині — з великою білої фасолі.

І наостанок, хто ще може їсти — смакує пампушки. Їх часто начиняють
варенням з рожі, можуть також бути з вишнями чи з маком.

Вечеряти родина сідає, коли на небі сходить перша зірка. Вечеря почи-
нається з молитви, а першу ложку куті смакує господар дому. 

Перед тим як накрити на стіл під скатертину кладуть сіно, що символі-
зує народження Ісуса. По краях стола головки часнику. Це символ захисту
від нечистої сили. Посередині ставлять свічку як символ пам’яті і миру.

Треба пам’ятати, що на Святій Вечері треба їсти ложками, бо у домі має
бути мир і злагода і не має бути ніяких загострень стосунків — що сим-
волізує виделка. Поївши, зі столу страви не забирають. Існує думка, що
після вечері, коли всі заснуть, приходять повечеряти мертві душі. 

Зранку всі люди ідуть до церкви на Святкову Службу Божу. Протягом
свят люди вітаються один до одного: «Христос народився — Славимо його».

З Різдва до Водохреща продовжуються веселі зимові святки — святі
дні. Вони наповнялися всілякими розвагами. У містах улаштовувалися бали
і маскаради, відвідувалися театри. Кульмінацією святок була зустріч
Старого Нового року (1 січня за ст. стилем, 14 січня — за новим).

ВЕСЕЛИХ ВСІМ СВЯТ!!! ❅

Англичане в качестве рождественского укра-
шения используют омелу (паразитическое

растение, вырастающее на ветвях деревьев).
Друиды считали омелу священной, так как она
оставалась зеленой. На ней всю зиму оставались
плоды. Друиды срезали растения золотыми сер-
пиками и никогда не позволяли омеле соприкос-
нуться с землей. Они считали, что омела способ-
на вылечить от бесплодия и болезней нервов,
а также защитить от зла.

Вечнозеленые растения считаются симво-
лом возрождения и вечной жизни с древней-

ших времен. Языческое поклонение и почитание
вечнозеленых деревьев и их ветвей развилось в
традицию украшать ими христианское Рождество.

Так как американские пуритане считали
Рождество католическим праздником, с 1659

по 1681 год он был запрещен, а за любое нару-
шение взимался штраф в размере 5 шиллингов.
Пуританские лидеры объявляли поклонников
Рождества врагами христианской религии.

Считается, что, так называемое, Рождествен -
ское полено, сжигаемое в сочельник или в

какой-либо другой из 12 дней Рождества симво-
лизирует собой циклическое возвращение солнца.
Горящее полено или оставшиеся от него угли счи-
таются символом здоровья, плодородия, удачи,
а также оберегом от злых духов.

Из-за отождествления с язычеством, падуб
(ассоциирующийся с мужским началом) и

плющ (с женским), а также другие живые зеле-
ные украшения в домах католиков были запре-
щены христианским церковным собором в Браге.

Корни рождественский традиций можно най-
ти в некоторых языческих праздниках, таких

как Сатурналии (17—23 декабря), Календы (1—
5 декабря, прототип Рождества) и Deus Sol
Invictus или День рождения непобедимого солнца
(25 декабря). Христианская церковь совершенно
не одобряла такие празднования и ассимилиро-
вала их, объявив 25 декабря днем рождения
Иисуса Христа, хотя доказательств, что Иисус ро-

дился именно в этот день, не существует.
Прототипом Санта-Клауса стал реально су-
ществовавший человек, Николай из Миры,

который жил в четвертом веке. Он родился в
Патаре, который находился на территории сов-
ременной Турции, и стал одним из самых попу-
лярных небиблейских святых. Художники ис-
пользуют его образ чаще всего, за исключением
портретов девы Марии. Он является покровите-
лем банкиров, ростовщиков, пиратов, воров, си-
рот и города Нью-Йорка.

Рождественская традиция наполнения чулок
подарками произошла от трех сестер, кото-

рые были настолько бедны, что не могли выйти
замуж и занимались проституцией. Тем не менее,
они были спасены Святым Николаем из Миры,
который пробрался к ним через дымоход и на-
полнил их чулки золотыми монетами.

Подготовила�
Виктория КОМАРНИЦКАЯ,
ІІ� курс,�юр.�ф-т
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В
сі ми із нетерпінням чекаємо на Новий Рік.
І, зрозуміло, одним із важливих атрибутів
цього свята є подарунки.

На сьогодні асортимент подарунків, тим паче но-
ворічних, є дуже великим. І часто ми просто не знаємо що саме
обрати із всього розмаїття різних дрібничок.

Напередодні свят я і вирішила запропонувати вам найкращі
подарунки для близьких вам людей!

Коханій жінці краще дарувати
щось вишукане і витончене. Напри -
клад, парфуми, тільки обирайте їх
в хорошому салоні. Ювелірні при-
краси, ексклюзивні аксесуари —
для подарунка підійде те, що ще
більше підкреслить її індивідуаль-
ність і неповторність. Вам буде прос -
тіше вгадати її бажання, якщо за-
довго до свята ви почнете прислу-
хатися до неї, або при відвідуванні
магазинів намагатися ненароком
дізнатися який би подарунок вона
хотіла отримати.

Варіантом подарунку бабусі та ді-
дусю можуть бути квитки в театр. Але із власного до-
свіду можу сказати, що для них найголовнішим пода-
рунком буде увага, особливо онуків!

Гарним подарунком для коханого може стати светр,
пара гарних рукавичок, сорочка, шарфи, якісь модні
бізнес-аксесуари. Якщо ж ви знаєте, про що він мрі-
яв у дитинстві — то кращого подарунка годі й шукати!

Для корпоративних подарунків до нового року найпростішим
і елегантним рішенням є персональна пляшка гарного вина, яку
можна прикрасити дизайнерською етикеткою на якій може міс-
титись текст привітання із Новим Роком.

Гарним новорічним подарунком у 2013 році стануть сувені-
ри із зображенням Змії. 

Оскільки вода вважається стихією 2013 року, то доречними
будуть подарунки іграшкових або справжніх черепашок, риб,
морських зірок, восьминогів. Найоптимальніший колір подарун-
ка — чорний або коричневий.

В рік Змії астрологи радять дару-
вати в якості новорічних подарунків
органайзери, щоденники, ноутбуки,
бо Змія цінує уваж них, передбачли-
вих, цілеспрямованих особистостей,
а дані подарунки нададуть таким лю-
дям велику допомогу.

Гарним подарунком у 2013 році
стануть ремені, візитниці, книги,
предмети, які знадобляться на кух-
ні, предмети захоплення різних ко-
лекціонерів.

Не потрібно лишати уваги пода-
рунки, зроблені своїми руками.
Напри клад, скласти колаж фотогра-
фій, виготовити Змію з пластиліну,

паперу, фольги та інших матеріалів.
Здивувати своїх знайомих і близьких можна таким

оригінальним привітанням, як поздоровлення на рек-
ламному щиті (білборді).

Але найголовніше у подарунку — це любов і тур-
бота, яку ви втілюєте у нього, тож не бійтеся експе-

риментів та фантазуйте! ❅
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Випускники шкіл — майбутні абітурієнти!!!

Зрозумійте уже ЗАРАЗ, ким ви хочете стати, 
і ваше ЗАВТРА буде щасливим!

Ось і настав час, коли вам доводиться шукати відповідь на доленосне
питання: куди піти навчатися. Ви повинні вже тепер подбати про те, щоб
отримати сучасну високоякісну вищу освіту, яка створить у майбутньому
надійну основу щасливого і заможного життя. 

День відкритих дверей-це традиційний захід, у рамках якого абітурі єнти
мають можливість отримати необхідну інформацію про навчання та зроби -
ти перший крок до вищої освіти.

Приходьте до нас і ми допоможемо з правильним вибором!

у ФІНАНСОВО-ПРАВОВОМУ КОЛЕДЖІ  
ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 
відбудеться 23 березня 2013 року

з 10.00 до 16.00
На вас чекає багато корисної інформації.
Тож, запрошуємо майбутніх абітурієнтів, батьків, вчителів поспілкувати-

ся з адміністрацією Коледжу, зав. кафедрами, викладачами і студентами.
Ви дізнаєтесь про особливості навчання у Фінансово-правовому коледжі,
навчальні напрями підготовки і спеціальності, отримаєте відповіді на питан -
ня, які вас турбують.

НАЙКРАЩІ ПОДАРУНКИ 

КОХАНИМ ЛЮДЯМ 

НА НОВИЙ РІК

Раді будемо бачити Вас у лавах студентства Фінансово-правового коледжу!


