
РІІІіК ЧОРНОГО ВОДЯНОГО ТИГРА 

Нехай наступний рік принесе із собою зміни.  
Можливо 2022 року закінчаться  
всі карантини… Або випаде сніг. 

Дорогі читачі! 
 

Наближаються новорічні свята — час змін, щасливих 
усмішок та планів на майбутнє. 

 
Перед вами Новорічний випуск газети «Гончар Інфо»,  

у якому ми хочемо згадати про найяскравіші події року, 
що минає, та привітати з роком прийдешнім! 

 
З найкращими побажаннями, редакція газети. 

Сесія — це коли викладач дізнається багато нового 
про свій предмет від студентів, які «трохи не 

довчили». Тож терпіння викладачам та хай щас-
тить студентам. 

Нехай подарунки будуть не тільки «корисними» і 

«потрібними», але і давно бажаними. 

2022 



Свято наближається!  
Рецепт ідеального новорічного вечора  

Новий рік вже не за горами, а отже самий час починати готу-
ватися до свята! Тому посеред різдвяної метушні ми пропонуємо 
вам кілька порад як зробити новорічний вечір якомога прекрас-
ним. 

Декор і прикраси 
Новий рік - одна з найчарі-

вніших подій. Підготовка до 
нього починається задовго до 
настання святкогового вечора. 
Проводити старий рік і зустрі-
ти новий можна вдома, на 
вулиці або в кафе. Але найте-
плішим буде його    святку-
вання в затишній домашній 
атмосфері. Незалежно від 
кількості гостей, будь це вузь-
ке домашнє коло або велика 
компанія друзів, дуже важли-
ву роль відіграє святкове офо-
рмлення будинку. Тому роз-
починаємо з порад та лайфха-
ків стосовно дкору та прикрас 
новорічної домівки! 

В 2022 році радимо вам 
відмовитись від класичних 
кольорів червоного, зеленого, 
білого чи срібного та синього. 
Трендові кольори прикрас це 
золотий, чорний,  м'ятний та 
блакитний. 

Головною гостею новоріч-
ного свята, безумовно, є ялин-
ка. Вона може бути справж-
ньою або штучною, великою 
або маленькою, пухнастою 
або не дуже. У будь-якому 
випадку ялинка є важливим 
символом свята, тому її потрі-
бно       обов'язково прикраша-
ти. Це можна зробити класич-
ним способом і розвісити на 
деревці іграшки, мішуру,         
гірлянди, ліхтарики, фігурки. 
Тим не менш, прикрашати 
ялинки зараз прийнято більш 
креативно,використовуючи 
при цьому нестандартні ідеї, 
наприклад, цукерки, мандари-
ни чи навіть панчохи.  

Головне - прикрасити міс-
це зустрічі свята та гостей. 
Новорічний декор буде         
відрізнятися в залежності від 
обраного вами приміщення. 
Як правило, Новий Рік зустрі-
чають у вітальній ,тому саме її 
потрібно прикрашати з вели-
кою душою і думкой про кра-
ще, що з вами сталося в           
минулому році і станеться в 
майбутньому. Свою кімнату 
можна прикрасити більш різ-

номанітно і використовувати 
в якості декору іграшки, ко-
льорові ліхтарики . Також  
можна поставити маленьку 
новорічну ялинку,яку можно 
придбати в звичайному мага-
зині . Кошик з мандаринами, 
солодощами,подарунками, 
фігурки святкової тематики 
або гарний декор який буде 
актуальний взимку, прикраса 
вікон - все це підійде для офо-
рмлення вашої кімнати. Мож-
на не сумніватися, що святко-
ва атмосфера буде забезпече-
на. 

Головним критерієм при 
виборі оформлення для дитя-
чої кімнати є безпека дітей, 
тому там не рекомендується 
використовувати предмети зі 
скла, ставити свічки,або мале-
нькі іграшки. Гірлянди, що 
працюють від електрики, слід 
розмістити поза зоною досяж-
ності дітей, а краще взагалі їх 
не чіпляти в дитячій. 

Ну і наостанок 3 лайфха-
ки, які стануть вам у нагоді 
при прикрашанні домівки:  
1. Багато хто користується 
ліхтариками і для того щоб 
вони не заплутались,а тим 
баче не порвались,можно взя-
ти вішалку і скрутити;  
2. Щоб блискітки не осипа-
лись,побризгайте лаком для 
волосся;  
3. Зробіть декор який можна 
потім з’їсти наприклад імбире 
печиво. 

 
Новорічні фільми 
Коли ваша кімната нареш-

ті прикрашена і сповнена ат-
мосферою свята, самий час 
зібратись у сімейне коло та 
переглянули новорічні філь-
ми! Кожного року різдвяні 
свята збирають біля екранів 
телевізорів цілі родини, а те-
матичні кінострічки підніма-
ють людям чарівний святко-
вий настрій. Авжеж можна 
подивитися усім відомий 
фільм “Один вдома” , але чо-
му б не урізноманітнити вибір 

чимось новим для себе. Тому 
ми склали список Топ-5 най-
кращих новорічних фільмів 
для всієї сім’ї. 

 
1.Різдво у засніженому 

готел 
Дженна і Кевін працюють 

журналістами в одному і тому 
ж виданні. Але     після Ново-
го року відбудеться скорочен-
ня, тому залишиться лише 
той, хто напише статтю кра-
ще. Їх відправляють у відря-
дження, але через бурю ще на 
якийсь час залишаються в 
невеликому сімейному готелі. 
Цей збіг обставин допоміг 
героям знову відчути дух Різ-
два. А також врятувати готель 
від знесення. 
 
2.Диво на 34-й вулиці  

Шестирічна Сюзан вже не  
вірить у існування Санти, бо 
мама розповіла дівчинці, що 
його не існує і це вигаданий 
персонаж.  

Але все ж таки Сюзан 
складає список подарунків, 
які хотіла б отримати від Сан-
ти, хоча і не вірить, що її   мрії 
здійсняться. Більш за все дів-
чинка мріяла про батька і ма-
ленького братика... Немає 
нічого неможливого в різдвя-
ну ніч і Сюзан, яка не вірить у 
дива, скоро в цьому перекона-
ється. 

3.Різдвяні хроніки   
Головні герої фільму брат 

і сестра Тедді та Кейт намага-
ються зняти на камеру Санту, 
тим самим доказати його існу-
вання. Коли ж діти ненавмис-
но сприяють поломці його 
саней, Санта зазнає аварії в 
Чикаго. Тоді дітям доведеться 
об'єднатися з Сантою-
Клаусом та його ельфами, 
щоб врятувати Різдво, поки 
ще є трохи часу 

4. «Пережити Різдво»  
 Головний герой фільму 

молодий бізнесмен Дрю в 
Різдво залишився один. Роди-
чів в нього немає, а друзі не 
готові прийняти його у гості. 
Приїхавши до будинку де 
провів все дитинство дізнаєть-
ся, що у будинку живе вже 
інша родина, яка проганяє 
його. Дрю запропонував вели-
чезну суму грошей, щоб вони 
прийняли його. Але погляди в 
них зовсім різні на свята, тому 
це Різдво стало найкумедні-
шим та найдивнішим у їх жит-
ті. 

5. Святковий календар  
Молода дівчина на ім’я 

Еббі працює фотографом, а 
напередодні різдва завжди 

багато роботи. Вона обожнює 
свою професію, але робота на 
прискіпливого власника ате-
льє не влаштовує. Дівчина 
вирішує зустріти Різдво у колі 
родичів. А її батько та старша 
сестра працюють в одній юри-
дичній компанії та просять 
Еббі приєднатися до них. Во-
ни були впевнені, що те що 
вона робить є лише хобі та не 
принесе ніяких грошей. Проте 
дівчина не збирається їх слу-
хати і зраджувати себе. В по-
дарунок від діда вона прийня-
ла старий різдвяний календар. 
Еббі й уявити не могла, що він 
настільки змінить її життя. 

 
Страви до новорічного  

столу 
І який же рецепт ідеально-

го новорічного вечора обій-
деться без такого важливого 
компонента як їжа. Хтось вже 
традиційно в новорічний вечір 
віддає перевагу їжі власного 
приготування. Ми хочемо 
поділиться з вами рецептами 
незвичайних і навіть можна 
сказати легендарних страв і 
напоїв. 

Свинячі реберця, слаб-
кість Френка Андервуда 
“Картковий будинок” 

Саме реберця хитрий полі-
тик любить завжди, а вже все 
інше в житті — періодично. 

Складові: свинячі ребра - 
1 кг; чорний перець — 1 ч. л.; 
солодка мелена паприка — 1 
ч. л.; сушений перець чилі — 
1 ч. л.; часник — 5 зубчиків; 
рослинна олія — 3 ст. л.; ли-
монний сік — 3 ст. л.; сіль; 
політичні інтриги — 1 ст. л. 

Приготування: Розріжте 
ребра на однакові шматки, 
щоб в кожному була одна 
кісточка. Змішайте приправи, 
лимонний сік, рослинне мас-
ло, залийте цією сумішшю 
ребра і посоліть їх. Закрийте 

Новорічна красуня однієї із студенток 

Кадр з х/ф «Диво на 34-й вулиці» 

Гончар Інфо 

каструлю харчовою плівкою і 
залиште при кімнатній темпе-
ратурі на 3-4 години. Через 
годину додайте часник і Чилі. 
Запікати в духовці, розігрітій 
до 200 °С. 

Час запікання-50 хвилин. 
Рецепт вершкового пива з 

фільму  «Гаррі Поттер» 
Інгредієнти: 350 мл нефі-

льтрованого пива; 4 ст.л. со-
лоного вершкового масла; 3⁄4 
ст. коричневого цукру; 1⁄4 ст. 
збитих вершків з високим 
відсотком жирності; 1 ч. л. 
ваніліну. 

Насамперед приготуємо 
ірисовий наповнювач. Його 
вийде з надлишком. На водя-
ній бані або в каструльці з 
товстим дном вам потрібно 
розтопити масло. Після цього 
тоненькою цівкою введіть 
цукровий пісок і інтенсивно 
перемішуйте до повного роз-
чинення кристалів. Доведіть 
до кипіння, обробляйте 4-5 
хвилин на слабкому вогні, 
поки суміш не стане змінюва-
тися в кольорі. Зніміть з пли-
ти, додайте вершки і ванілін, 
ретельно збиваючи субстан-
цію міксером. Охолодити. 
Наповнювач зберігати в за-
критій банці не більше 2-х 
тижнів. 

Тепер прийшов час зайня-
тися безпосередньо слабоал-
когольним напоєм. На одну 
порцію у вас піде 350 мл пива 
і 3-4 ст.л. ірискового напов-
нювача. Щоб зробити гарячий 
напій-поставте суміш інгреді-
єнтів на слабкий вогонь і до-
ведіть до кипіння. Для приго-
тування холодного пива ско-
ристайтеся блендером. 

 
Музика 
Не відходячи далеко від 

розваг, зокрема танців та ка-
раоке, ви можете поставити 
самому собі запитання – а які 
ж пісні будуть саундтреком  
до святкового вечору? Музика 
завжди допоможе створити 
настрій і зануритися в новорі-
чну атмосферу. Тож не гайте 
часу, та ввімкніть зимові піс-
ні, що перенесуть вас у сніж-
ному вирі до свята. Більшість 
цих пісень уже стали культо-
вими і залишаються улюбле-
ними для мільйонів людей у 
всьому світі. 

Train — Shake Up 
Christmas 

Яке свято без реклами 
Coka-Cola? Ця мелодія давно 
вже стала ще одним символом 
Нового року та Різдва. Тож 
пориньте у атмосферу свят 
разом з цим треком. 

FrankSinatra — Let It Snow 
Пісня, що давно стала 

впізнаваною у всьому світі. 

Кожен фанат Поттеріани, напевно, мріяв скоштувати напій, котрий так люблять 

головні герої, приїжджаючи до Гогсміту. 



Новий рік очима наших батьків 
Незабаром новорічні свята, тож, гайда прогуляємось  

сторінками чарівної радянської епохи? 

Зазначимо, що тільки після 
Другої світової війни почали по-
справжньому формуватися тра-
диції святкування Нового року в 
СРСР. До 1935-го ця подія була 
заборонена, і тільки після цього 
року почали з’являтися перші 
традиції новорічних гулянь. У 
той час школярі не мали довгих 
за тривалістю канікул, а у лю-
дей був тільки один вихідний – 
1 січня. Для радянської людини 
Новий рік був особливим, найо-
чікуванішим святом. До нього 
починали готуватися ще з літа. 
Хоча основні елементи родин-
ного свята збереглися ще з ра-
дянського періоду, у ті часи 
якісна підготовка до Нового 
року традиційним чином була 

великим досягненням, і багато 
людей зараз згадують з носталь-
гією ту клопітку роботу. 

Ще рівно за 10 років, від 
1945 року, почали формуватися 
інші звичаї святкування Нового 
року в СРСР. З’являються ялин-
кові іграшки: з паперу, вати і 
міцних матеріалів, пізніше – 
гарні, барвисті, зроблені зі скла, 
які були схожі з ялинковими 
прикрасами у дореволюційний 
час. Звісно, що партія Радянсь-
кого союзу мала власну симво-
ліку, тому на них малювали 
різноманітні червоні зірки, ди-
рижаблі і зображення піонерів, 
жовтенят. А як проходив процес 
купівлі ялинки до новорічного 
свята? Це була клопітка справа: 
на ялинкових базарах продавці 

дуже часто виставляли на про-
даж занадто кособокі або плоскі 
екземпляри. Взагалі, купити 
традиційний атрибут Нового 
року вважалося ще легкою спра-
вою, проте його установка пот-
ребувала багато часу і праці. 
Однак після цього, слідувала 
найрадісніша частина підготов-
ки. На вітки дерева вішали гір-
лянду з вогниками, великі кулі і 
дрібні новорічні іграшки.  

Пам’ятаєте з історії поняття 
карткової системи? Через дефі-
цит людям треба було заздале-
гідь готуватися до свят. Кожний 
член родини ходив у місце ви-
дання товарів масового вжитку, 
вистоював чергу протягом бага-
тьох годин і тільки тоді мав 
можливість отримати ікру, 
шпроти, копчену ковбасу тощо. 
Не забували про найголовніші 
страви не тільки радянського, а 
й сучасного столу – олів’є, хо-
лодець, заливна риба, оселедець 
під шубою, морковний і буряко-
вий салати. Чудовою закускою 
слугували мариновані огірки і 
помідори, які спасали і спаса-
ють дотепер людей за відсут-
ності сезонних овочів.  

У середині 50-х років поча-
ли активно прикрашати міста з 
нагоди свята, особливо столицю 
Радянського союзу – Москву. 
На головних площах міста вста-
новлювали масштабні арки, 
ярмарочні хатинки і сцени для 
виступів. Можна зрозуміти, що 
це були нелегкі, складні уста-
новки і конструювання, зроб-
лені з металу і дерева.  
  А як виглядали наші батьки, 

Новий рік – магічне зимове свято, на яке ми так чекаємо, ли-
шень випадає перший сніг, починається трансляція телевізійних 
новорічних реклам. Створюємо списки справ, які треба встигнути 
зробити до кінця року, думаємо над подарунками рідним і так да-
лі. Пам’ятаєте запах тільки-но почищених мандаринів, сосон, що 
продаються торговцями на вулицях, а перший перегляд «Іронії 
долі, або З легкою парою!»? Це і є певні мотиви нашого часу очіку-
вання і підготовки до Нового року. А що, якщо поринути у той 
час, коли наші батьки готувалися до цього свята ще за радянсь-

Скріпки та «вушка» 
Упевнені, більшість ваших ялинкових іграшок – без петель для підвішу-

вання. Щоб не займатися стомлюючим зав'язуванням мотузок, скори-
стайтесь канцелярською скріпкою. Легким способом розігніть її у різні 
боки. Один кінець-гачок втягніть у вушко іграшки, інший – зачепіть за 

гілку ялинки. Зручніше!? 

Інсталяція радянського побуту 

бабусі, дідусі? Радянські люди 
дуже ретельно відносились до 
Нового року. Жінки, у багатьох 
випадках, завчасно купували 
плаття і робили зачіску – як 
результат, у грудні стовідсотко-
вий дефіцит одягу в магазинах 
переживав «сезонне загострен-
ня», а у перукарнях панували 
товкучка і плутанина. Якщо 
говорити про заходи в школах і 
дитсадках, то дітям потрібно 
було шити одяг самостійно. У 
тих батьків, які малу цю навич-
ку на розвинутому рівні, з’явля-
лася можливість справити вра-
ження: діти в чарівних нарядах 
одразу ж впадали в око серед 
схожих на один одного сніжи-
нок і зайчиків.  
Подарувати новорічні подарун-

Знаменитий фотограф Еммануїл Євзеріхін зафіксував свою сім'ю  
біля ялинки, 1954 рік. 

Гончар Інфо 

Каріна Кравецька 
Карина Беляєва 

ки виступало однією з чергових 
проблем в підготовці до свята. 
Більшість товарів було дістати 
непросто, а красиві речі – й 
узагалі проблемно. Тому найча-
стіше в гості ходили, прихопив-
ши пляшку шампанського, па-
личку ковбаси, особливо, якщо 
це «Сервелат». У виняткових 
випадках несли консервовані 
екзотичні фрукти, приміром, 
ананаси, чи коробочку шоколад-
них цукерок. Часто дарували 
радянські парфуми, яких у мага-
зинах було більше, ніж достат-
ньо. Чоловікам, відповідно, 
одеколони. Малеча традиційно 
отримувала подарунки з роботи 
батьків. 

Велике значення на свята 
мала телевізійна програма. І 
хоча працювало тільки два кана-
ли, телевечір був досить насиче-
ним і цікавим. Коли в будні 
фільмів показували небагато, то 
під Новий рік по телевізору 
йшло багато комедій, мультфі-
льмів, концертів. «Карнавальна 
ніч», «Іронія долі, або З легкою 
парою!», «Новорічні пригоди 
Маші й Віті», «Блакитний вог-
ник», «Морозко» – без них свят-
кової ночі не уявляв жоден ра-
дянський громадянин. 

Святкування Нового року у 
радянські часи було не менш 
цікавим періодом, ніж у наш 
час. Багато традицій збереглися 
до сьогодення, наприклад, прид-
бання і прикрашання ялинки, 
перегляд телевізійних програм у 
новорічну ніч (виступ Президе-
нта України, гумористичні шоу, 
«Блакитний вогник» тощо), у 
деякому сенсі, навіть, підготов-
ка одягу для дітей на заходи в 
дитсадках. Що буде у майбут-
ньому? Ми можемо тільки при-
пускати. Далі – краще! 

Ідеально підходить для прогу-
лянки зимовими днями та 
вечорами та ностальгії за 
грою в сніжки. Вмикайте, як 
тільки побачите перші сніжи-
нки 

Тіна Кароль — Щедрик 
Ця пісня вже визнана у 

всьому світі. Не одна зима не 
обійдеться без Щедрика. У 
Європі та Америці її знають 
як Carol Of Bells. Тіна Кароль 
теж виконала відому українсь-
ку щедрівку. 

AndyWilliams — It’s The 
Most Wonderful Time Of The 
Year 

Енді Вільямс співає про 
«найкращий час року», тож 

під цю пісню круто буде наря-
джати ялинку у колі сім’ї чи 
друзів. 

ABBA — Happy New Year 
Ну а без цієї пісні не обхо-

диться жоден Новий рік. ЇЇ 
можна впізнати вже з перших 
секунд. Трек наповнений світ-
лим смутком свята і під неї 
добре згадувати минулорічні 
події. 

Вєрка Сердючка — Ново-
річна 

А після смутку добре й 
повеселитись! Цю пісню знає 
кожен українець. 

JINGLE BELLS 
Виявляється, що у цій 

пісні немає жодного слова про 

Різдво чи Новий рік. У ній 
співається про те, як круто 
їхати з коханою на санях.  

Дуже сподіваємось, що ми 
змогли своїми порадами хоч 
трохи допомогти вам підняти 
різдвяний настрій та перейня-
тися новорічною атмосферою. 
Бажаємо в наступному році 
всього найкращого, нових 
звершень та успіхів. Нехай 
вам щастить і Фортуна ніколи 
не відвертатиметься! 

З Новим Роком! 

Гурт АВВА вітає Вас з Новим Роком! 

Олександр Мірошнічев 
Марія Білоус 

Таїсія Панченко 
Анастасія Бояршинова 

Богдан Гарбуз 
Софія Бєлік 



Некорисні поради щодо безпеки в новорічну ніч  

Новорічна ніч – це час, коли веселощі затьмарюють очі. За вікном – 

салют, у телевізорі – привітання від пана Президента, стіл вкрито 

найсмачнішими стравами, а поряд с тобою усміхнені люди. В такій 

святковій атмосфері дуже легко загубитися. А що ж буде, якщо рап-

том ви потрапите у неприємність? Це – невеличкий гайд по усуненню 

таких ситуацій.  

Увага! Пробка від шампанського.  

Бокал шампанського під бій курантів – це вже традиція. Й відкривають 

її завжди зі страхом, що пробка зараз вилетить, немов феєрверк у небо. 

Та обов’язково у око найщасливішого з гостей. Так як же обережно 

відкрити пляшку, щоб ніхто під стіл не ховався? Перш за все, треба щоб 

шампанське було прохолодним. Для цього буде достатньо не виймати 

його з холодильника до моменту розливу по келихам. Коли вже пляшка 

у ваших руках, то зніміть фольгу та обережно відкрутить дріт, тримаю-

чи його великим пальцем – так ви втримаєте пробку від польоту. Посла-

бив дріт, зафіксуйте його в руці та, тримаючи пляшку за основу, повіль-

но відкривайте. Ось й все! Тільки-но не експериментуйте з ефектними 

способами по типу відкриття ножом.  

Бабах! Консервовані помідори розлетілися.  

Іноді таке трапляється, що консерва вибухає. Причина цього конфузу – 

помилка при технології закриття. Одразу підіймати овочі з полу та пе-

рекладати у тарілку не слід, бо в них може знаходитися споороутворю-

юча  паличка, що викликає небезпечну хворобу ботулізм. Перевірте 

консерву на запах – якщо він неприємний, то викиньте від гріха подалі, 

якщо нормальний, то овочі можна обробити. Для цього треба злити 

маринад, а вже після достаньте все з банки та пропустить через м’ясо-

рубку. Отримане прокип’ятіть хвилин так тридцять та знов закотите в 

стерилізовані банки. Так, наприклад, помідори ви вже не повернете, але 

отримайте смачну заправку чи соус. Й це буде не шило на мило.  

Подарунок від сусідських дітей – петарда! 

За вікнами поруч з салютами в новорічну ніч ви обов’язково будете 

чути дитячий галас та звуки вибуху петард. Вони – улюблена розвага 

малечі, адже воно таке гучне та екстремальне. Там злякає собаку, сям 

підійматиме сніг у повітря. А що ж діяти, якщо така розвага раптом 

влетить у ваше відкрите вікно? Перша ваша реакція, звісно, буде схва-

тити піротехніку до рук та викинути її назад на вулицю. Так робити 

категорично не слід, бо петарда може вибухнути у ваших руках. Облий-

те піротехніку звичайною водою, почекайте декілька хвилин, а вже 

після покладіть її у воду на сутки. Тільки після цих махінацій спокійно 

утилізуйте петарду зі звичайним сміттям. Й зауважте, що ні в якому 

разі неможна нахилятися та тягнутися до піротехніки, поки вона не 

буде облита водою.  

Гори-гори ясно, щоб…погасло!   

Ялинка яскраво мерехтить всіма кольорами веселки, а в руках верещать 

іскри бенгальського вогника. Й все це заворожує очі… Поки щось на 

запалало ясним пломенем. Якщо гірлянда запалала, то достаньте її з 

розетки й тільки після цього поливайте водою або накиньте ковдру. У 

випадку, коли усунути проблему, то покиньте приміщення та наберіть 

101. Такий порядок дій повторюємо у бідь-якій ситуації з вогнем.  

Щоб убезпечити себе від неприємностей під час використання бенгаль-

ських вогників, то підпалюйте їх поза домівкою та подалі від відкрито-

го вогню. Не тримайте їх поруч з обличчям – найкраще витягнути руку 

до землі.  

Використовуйте ці поради й проведіть святкування Нового року з пос-
мішкою на обличчі та гарним настроєм, а не у кабінеті лікаря. Пам’я-
тайте, що нема нічого важливішого за здоров’я. Щасливого вам 2022 
року!  

 

Рідна хата пахне пирогами з вишнею  
Новорічна казка про справжні дива  Обережно! Новий рік!  

Олена Карнаух, Яна Дудко, Дарина Тарасенко, Максим Зюзін, 
Даниїл Ніколаєнко, Ангеліна Столяр, Артур Орел 

Без шампанського нема й Но-

вого року harchi.info Варвара Фащенко  

 



Легенди Нового року 

Доріжки, притрушені першим снігом, мерехтливі 

вогники гірлянд та «запах свята» у повітрі вводять 

не лише дітей, а й дорослих в особливу атмосферу. 

Взагалі, це все не просто так. Новорічні свята зав-

жди були пов’язані не лише з традиціями, а й казко-

вими легендами. І те, що Дід Мороз (або ж Санта 

Клаус) кожного року на літаючих санчатах з упря-

жкою оленів розвозить подарунки дітям – одна із 

них. 

Новий рік – це старе свято.  

Коріння історії святкування Нового Року сягає Ме-

сопотамії, де зародилася традиція відзначати весня-

не пробудження природи, відбувалося це у березні 

місяці. Вже тоді веселощі тривали більше тижня. 

Ніхто в ці дні не працював, люди ходили на гуляння 

та веселі маскаради. 

Пізніше звичай зустрічати Новий Рік перейняли гре-

ки, потім єгиптяни та римляни. У дохристиянський 

період багато індоєвропейських народів святкували 

наступ Нового року в період зимового сонцестояння. 

У III столітті вже нашої ери початком року стали 

називати 1 березня, і з V століття таку тенденцію 

перейняла велика кількість міст і областей Європи.  

Кожен народ робив це по-своєму, але всі ототожню-

вали це свято з початком чогось нового, цей день 

вважався переродженням землі. Та в кожного наро-

ду були свої забобони на рахунок Нового року.  

Наприклад, у В'єтнамі прийнято вважати, що дома-

шній бог у новорічну ніч вирушає на небеса на спині 

коропа, тому люди заздалегідь купують живу рибу 

до свята, щоб уночі випустити її в якесь водоймище. 

Таким чином, бога, який оберігає будинок, забезпе-

чують транспортом на весь наступний рік. 

Жителі острова Кіпр на деякий час гасять світло у 

своїх будинках опівночі, оскільки вірять у те, що 

темрява принесе їм успіх у новому році. 

Багато італійців у розпал свята викидають із вікон 

старі речі, причому самі вони одягнені в цей момент 

виключно у білизну червоного кольору! 

Китайці не користуються ножицями, ножами та ін-

шими гострими предметами у новорічну ніч, щоб 

випадково не «відрізати» благополуччя та удачу, які 

приходять до будинку разом із святом. 

 Традиція прикрашати ялинку дуже давня, понад 

2000 років. Раніше люди вважали, що всі дерева на-

ділені добрими силами, що живуть добрі духи. Лю-

ди намагалися задобрити цих духів, розвішуючи на 

деревах частування та подарунки. Вічнозелена ялина 

займала серед усіх дерев особливе місце: вона була 

священним центром, «світовим древом», що симво-

лізує саме життя і нове відродження з темряви та 

мороку. Раніше замість іграшок вішали на дерева 

плоди різних дерев, наприклад: яблука - символ ро-

дючості, горіхи - незбагненність божественного про-

мислу, яйця - символ життя, гармонії і повного бла-

гополуччя. 

Що стосовно Діда Мороза? Про нього також є бага-

то легенд. Існує повір'я, якому понад 5000 років, 

згідно з яким Діда Мороза вигадали племена гунів. 

У їхньому пантеоні був бог Єрлу, який спускався на 

землю в перший день нового року. Саме в цей день 

гуни ставили ялинку – своє святе дерево. 

Існує версія, що Діда Мороза "запозичили" з міфоло-

гії давньослов'янських племен з образу повелителя 

зими та морозів. Його називали по-різному: Студе-

нец, Карачун, Зимник, Мороз. 

Його представляли величезним злим дідом, який 

виморожував людей разом зі худобою та всіма їхні-

ми продуктами. Щоб такого не допустити, треба 

було задобрювати Мороза, даруючи йому жертву, 

іноді людську. Деякі племена в лісі до дерева на ніч 

прив'язували дівчину - якщо вранці вона була замер-

зла і вкрита льодом або снігом, значить, дар прийня-

тий, Мороз стане добрішим і люди переживуть зиму. 

Згодом ця традиція повільно замінялася іншими – 

Мороза задобрювали вбитими тваринами. 

 Та в сучасності все набагато позитивніше. Дід Мо-

роз – добрий герой казок та мультфільмів, який ті-

шить дітей подарунками в канун Нового року. .  

А як же спочатку було в Україні?  

Наші предки святкували Новий рік навесні, у перед-

день весняного рівнодення і називали його «Новим 

Літом». Тодішньою новорічною традицією було зга-

дування всіх померлих родичів ─ влаштування на їх 

честь обіду ─ «тризни». Цей звичай залишився і сьо-

годні, але пов’язується він вже із іншим святом ─ 

Великоднем. 

У період становлення та розвитку Київської Русі і 

започаткування християнства дата відзначення Но-

вого року офіційно закріпилася за 1 березня (14 бе-

резня за новим стилем). Згідно з церковними перека-

зами саме в цей день відбулося створення світу. 

Якихось особливих традицій, аби відзначити свято, 

не було. Лише вся людська діяльність зосереджува-

лася на привертання достатку в свій двір: починали 

садити городину, приводили до порядку сади. 

З плином часу дата новорічних свят знову змінилася. 

Від XV століття, це початок осені ─ 1 вересня (14 за 

григоріанським календарем). Історія говорить, що 

проголосила цей день Візантійська православна цер-

ква, спираючись на легенду, у якій говорилося, що 

перша розповідь Ісуса відбулася в період іудейсько-

го свята жнив, тобто з 1 по 8 вересня. Символом 

цього Нового року стало святкування дня «Семена». 

Українські землі, які належали у XV ст. Литовсько-

му князівству і Речі Посполитій раділи настанню 

Нового року 1 січня ─ рахування років велося від 

Різдва Христового. Тоді як уся інша територія дер-

жави прийшла до всім знайомої дати лише після 

1700 року, у період царювання в Російській імперії 

Петра I. 

Саме Петро I запровадив звичку прикрашати ялин-

ку , активно вітати близьких. Замість феєрверків 

стріляли гарматами чи рушницями, в кого вони бу-

ли. На великих вулицях вночі розпалювали багаття з 

соломи та дров ─ щось на кшталт сучасних бенгаль-

ських вогнів. 

Так як лише у 1918 році на українських землях юліа-

нський календар змінився григоріанським, для нації 

було важко відмовитися від вірувань, укріплених 

століттями. Тож святкування перенесли на 14 січня. 

Цей день і до нині залишається наповнений магічни-

ми традиціями новорічного святкування. Вечір напе-

редодні Старого Нового року ─ це сполучення ви-

кликає неабиякий подив іноземців ─ також зветься 

Щедрим. Наповнюючи святкові столи великим різ-

номаніттям страв, господарі вірили в те, що й у при-

йдешньому році бідувати не прийдеться. Для гарно-

го врожаю фруктів хазяїн ходив з сокирою «лякати» 

дерева ─ погрожував зрубати, якщо не дадуть щед-

рого врожаю. 

Одним за найколоритніших обрядів, який актуаль-

ний і сьогодні ─ «маланкування», або щедрування. 

Сенс його полягає в тому, що від будинку до будин-

ку ходять групи і розважають господарів своїми міні 

виставами. Це дійство супроводжується гарними 

костюмами та цікавим спорядженням: хлопець пере-

одягається у костюм дівчини Маланки, а дівчина 

навпаки приміряє образ Василя. Разом з ними обов’-

язково повинна бути Коза ─ переодягнений у кожух 

навиворіт хлопець. Додатковими дійовими особами 

бувають Дяк, Дід, баба, Солдат, Лікар та інші. Ця 

розвага стовідсотково піднімає настрій усім ─ акто-

рам і глядачам. За таке привітання господарі дому 

частують героїв чимось зі свого святкового столу. 

Натомість всім звичне святкування Нового року 1 

січня стало для українців просто веселим світським 

святом, яке об’єднало нас з усім світом за спільною 

датою і традиціями. 

Отож, якщо порівнювати звичаї різних місцевостей з 

українськими, зрозуміло, що саме світське свято, 1 

січня, не дуже відрізняється від інших: ми звикли 

прикрашати ялинку, яка створює дивовижну атмос-

феру свята, декоруємо свої будинки; слухняних ді-

ток Дід Мороз, або Святий Миколай заохочує пода-

руночками. 

Та є й глибше розуміння цього торжества ─ наше, 

передане з покоління в покоління, що об’єднує всіх 

людей і дарує світлі емоції. Традиція збиратися ро-

диною, загадувати бажання, аби новий рік став кра-

щим за минулий, і свято вірити в те, що воно обов’я-

зково збудиться. 

Наближається чудесне свято! Давайте зближатися, 

миритися, відкривати серця щастю і любові. Бажає-

мо зустріти Новий рік поруч з найближчими людь-

ми! Зичимо всім радості, добра та натхнення! 

Для кожного з нас Новий рік, як і всі зимові свята – частина чогось казкового, навіть, магічного 

Кіріна Біленко,  

Юлія Ткачук,  

Богдана Лазаренко  
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Фото взято з Pinterest 

Темні герої Різдва

Найстрашніші різдвяні легенди

Новий рік та Різдво найчастіше асоціюється з добром та позитивом. Проте,іс-
нує безліч легенд про різдвяних чудовиськ, які замість приємних сюрпризів по-
дарують вам нічні кошмари.Санта Клаус або Дід Мороз ніяк не може асоціюва-
тись із чимось страшним чинеприємним. Тим не менш, у деяких культурах, до 
вас додому замість милогодідуся може прийти і злий демон Різдва. Мало того, 
що часто він приходить безподарунка, то ще й може з ' їсти вас на обід за погану 
поведінку.

Крампус

Один із найвідоміших духів Різдва або, як його ще називають, «різдвяний чорт». За характером 
він злісний і кровожерливий, що відповідає його зовнішності: величезні роги, великі вуха, довгий 
язик і тіло, повністю вкрите вовною. Вважається, що він приходить вночі за примхливими та не-
слухняними дітьми, затягує їх у мішок і забирає з собою у темне лігво, щоб потім з'їсти на різдвяну 
вечерю. У ранніх версіях легенди він викрадає дітей та скидає їх у море в мішку.

Холд Нікар
Давнє язичницьке божество, якому поклонялися як Богові зимового сонцестояння. Щоб замість холодної 

зими настала тепла весна, люди мали принести людську жертву, яку він нещадно вбивав. Якщо ж жертви не було 
– він шукав її самостійно. З'являвся у вигляді товстого старого в кривавій шубі і з червоно-зеленим вінком із таволги.

Грила

Велетка схожа на злісну зморщену старуху. Якщо діти погано їдять – вона їсть їх, але вже в 
колі своєї сім'ї високо в горах - разом із йольськими хлопчиками та чоловіком-ледарем Леппалуді.

Фрау Перхта

Відьма з німецької міфології заходить у будинок не лише до дітей, 
а й до дорослих. Діти, які вели себе добре весь рік, знайдуть від неї 
срібну монету. Тим, хто поводився погано, пощастило менше: вони от-
римують тілесні покарання. Якщо ж хтось із дорослих грішив – ліну-
вався або заздрив – вона розпорює йому живіт довгим гострим мечем, 
виймає всі внутрішні органи і на їхнє місце кладе солому

                                                                                                    Діденко Аліна

                                                                 

Фото взято з Pinterest 

Фото взято з Pinterest 
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Новорічний випуск «Гончар Інфо» 
очима студента…

Новий рік – чарів-
ний час подарунків, по-

бажань, вогнів, наче по-
трапив у казку, яка триває 
лише одну ніч. Ми – студен-
ти, на яких поклали велику 
місію – написати статтю до 
новорічного випуску «Гон-
чар Інфо», щоразу ламає-
мо голову про що ж писа-
ти. Я – не виключення. 

Найскладніша частина – по-
чати працювати. Ніхто ж про 

цю газету навіть не думав, і 
тут повідомлення: за два 

тижні зробити газету. 
Ви думаєте ми поча-

ли вчасно писати? 
Залишалось 5 

днів до голо-
сування.

 

Я уві сні думала, яку тему взяти. 

Натхнення з’явилося не-
очікувано, коли зайшла на сайт 
й висвітилося повідомлення: 
«By clicking ‘I Agree’ you will 
allow the use of these cookies». 
Саме в цей час звичайний сту-
дентський хліб із джемом па-
дає на підлогу… О, диво! З’яви-
лася ідея – «Fortune Cookie».

Отже, почитала я історію ви-
никнення цього печива. Існує 
багато теорій: хтось каже, що 
його вигадали у Китаї, хтось, що 
у Америці, хтось, що у Японії. 

У 1983 році у фіктивному суді 
історичної експертизи Сан-Фран-
циско навіть пройшов імітаційний 
судовий процес, щоб визначити по-
ходження печива із пророкуванням. 
Усе це можна прочитати в Вікіпедії, 

то чи буде це цікавим?
Блукаючи сторін-

ками Інтернету наштовхнулася 
на дивні повідомлення у печиві. 

Тож топ-10 фраз, на мою 
думку, звучать як погроза: 

«Біжи», «Ти смієшся зараз, заче-
кай, поки не повернешся додому», 
«Будь обережним, коли йдеш в тем-
ноті один»; наче тролять: «Я бачу 
гроші в майбутньому… Але вони не 
твої», комусь досталися одночасно 
два побажання – «У тебе буде новий 
роман в майбутньому» та «Ігноруй 
попереднє побажання печива», а 
тому, хто зламав ногу – «Не бійся 
зробити цей великий крок»; досить 
дотепним є повідомлення – «Запи-
тай свою маму», адже мами знають 
усе; «Вивчи китайською: Холодне. 
Пиво. Будь ласка» – найголовніші 
слова, які слід знати іншою мо-
вою на думку більшості студентів; 
просто дивне пророцтво: «Твій 
улюбленець планує з’їсти тебе».

Витративши на написан-
ня статті вечір, я на-

решті впоралася із завданням. 
Ідея писати про печиво з про-
роцтвами є актуальною для цьо-
го чарівного свята – весело, ціка-
во та ще побажання почитаємо.

У моєму колі друзів на 
Новий рік ми завжди розва-
жаємось якимись іграми. 
Можливо, ви чули гру «Фан-
ти»? Чому ж нам не розва-
житися, спробувавши 
це печиво? Шукай своє 
пророцтво за QR-кодом!   

Наталя Поліщук

Від А до Я про написання цієї статті та найдивніші пророцтва печива фортуни

Побажання з печива взято з сайту: boredpanda.com

Вестка: Єлизавета Ломонос 
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2021 РІК У МОМЕНТАХ

Феєрверк емоцій року білого металевого бика
Джо Байден став президен-

том США. В Україні почалася 
масова вакцинація. «Володи-
мир Зеленський для Дмитра 
Гордона помер». Це все ста-
лося в 2021 році, але нам по-
щастило, було ще щось. 

Момент 22.05.2021 01:47:33
«Хай живе рок-н-рол» – це 

прозвучало на сцені у Роттердамі 
після перемоги «Måneskin» на Єв-
робаченні. Переможці Eurovision 
Song Contest раніше могли стати 
популярнішими лише у вузьких 
колах меломанів. Частіше вони 
збільшували фан-бази у рідних 
для себе країнах. «Måneskin» 
довели, що конкурс продовжує 
позитивно впливати на широке 
масштабування творчості талано-
витих виконавців. За добу після 
перемоги на вокаліста італійсь-
кого рок-гурту – Давіда Дам'яно 
підписалося 800 тисяч людей у 
«Instagram». 

Момент 29.06.2021 
00:27:02

Кожен українець, якому в цей 
момент було не до сну, пам’ятає 
цю мить і не скоро забуде. Тоді 

Артем Довбик забив вирішальний 
гол шведам. Матч закінчився з 
рахунком 2-1 на користь україн-
ців. Після цього команда України 
вийшла до першого чвертьфіналу 
на чемпіонатах Європи з футболу 
в історії. 

Момент 29.08.2021 14:38:41
Шанувальники Каньє Веста і 

хіп-хоп індустрії були заінтригова-
ними та чекали альбом «Donda», 
як дощу під час засухи. Реліз мав 
статися раніше, але Каньє Вест 

презентував альбом саме 29 серп-
ня. «Donda» – це про скандали, 
про інтригу, про переживання ав-
тора, про вкладання коштів нечу-
ваного розмаху і про музику. За 10 
днів на всіх стрімінгових майдан-
чиках новий альбом Каньє про-
слухали мільярд разів. 

Момент 17.09.2021 23:59:59
Перегляд серіалу, який вий-

шов 17 вересня, для окремо взятої 
людини відбувся не обов’язково 
в день його релізу. Довго його не 

дивитися було складно. Спробуй-
те здогадатися про який серіал 
йде мова. На 20 жовтня його пере-
глянуло 142 мільйони підписників 
платформи «Netflix» і він півден-
нокорейський. Тільки не кажіть, 
що у вас в голові зараз не число 
«456». Так, це про «Гру в Кальма-
ра». Цей проект від «Netflix» став 
вірусним і викликав масу обгово-
рень та мемів з фрагментів цього 
трилеру. 

Момент 15.12.2021 10:00:00
Один з ключових персонажів 

коміксів «Marvel» буде блукати по 
мультивселенній і боротися проти 
затятих ворогів. «Людина-павук: 
Додому шляху нема» із Томом 
Голландом у головній ролі. Ефек-
ти, багатосюжетної павутини, ще 
й Пітер Паркер додаватиме. Кі-
нотеатри будуть переповнені вже 
15 грудня. Ще й «єПідтримка» на 
підході.

Дорогий 2022-й рік, у тебе 
непоганий попередник. Ми 
сподіваємося, що ти пора-
дуєш не менше.

      Фандій Максим 

Свято на порозі, а настрою немає?
Створи його власними силами

Б’юся об заклад, тобі 
вже набридли пластикові 
кругляші новорічних ігра-
шок і кортить спробувати 
щось нове. Тому пропо-
ную створити власну підві-
ску, яку ти не заховаєш на 
горищі навіть після свят.

Потрібні нам матеріали є у 
кожному будинку, тому тобі не до-
ведеться бігти у холодний зимовий 
день до магазину. У шухляді столу 
точно знайдеться лист А4, у ма-
миній голківниці – голка та нитка, 
а позичити клей-олівець і ножиці 
можна у молодших братів чи сестер. 

Зібравши все необхід-
не, випий чашечку га-

рячого шоколаду, аби 
зарядитися настроєм пе-
ред кропіткою роботою. 

Усе, тепер можна присту-
пати. 

Для початку вбиваємо у по-
шук «паперові аніме картин-
ки» чи шукаємо їх на Пінтересті. 

Насправді немає значення, 
який малюнок ти обереш, усе ж 
у нас можуть бути різні смаки. 

Однак мультяшні герої по-
добаються всім, тому сміли-
во тисни «завантажити» та 

«роздрукувати». Якщо раптом 
у тебе вдома немає принтеру, то 
біжи до сусідів чи в найближ-
чий ксерокс, що ж поробиш. 

Але повір – воно того варте!

Тепер у тебе на руках роздруків-
ка з гарненьким Леві Аккерманом. 
Ей-ей, я бачу як мило ти з ним 
спілкуєшся! Ану припини сюсю-
катися та настав на нього ножиці. 

Молодець, зараз можеш 
не кваплячись вирізати 
його, обережніше з білими 
куточками.

 Із такою роботою впорається і 
семирічна дитина, тому я за тебе 
не хвилююсь. Сподіваюсь, твої 
вирізки будуть такими ж рівними, 
як і почерк у листі до Діда Мороза. 

До речі, коли ти нареш-
ті закінчиш виписувати 
свої бажання? У Дідуся про-
сто грошей не вистачить, 
щоб тобі це все придбати, 
а магія, на жаль, має межі.

Поки ми говорили, ножиці 
якраз вирізали останню частин-
ку. Чого ти чекаєш? Йди швид-
ко клеїти, а то окремо кожна 
деталька дивно виглядає. Поз-
гинай білі куточки на стиках із 
кольоровими та на пунктирі, а 

потім поверни у попереднє по-
ложення, промаж клеєм. Склав-
ши кожну кінцівку, прикріпи 
їх до тулуба та дай настоятися. 

Залишився останній 
штрих – пробий голкою дві 
дірочки на паперовій го-
лові, протягни крізь них нит-
ку, зав’яжи вузлик і вуаля! 

Леві Аккерман готовий 
прикрасити твою ялинку.

Якщо тобі не вистачило 
чогось новорічного, не пе-
реймайся. Додай до фігур-
ки червоно-білу шапочку 
з фетру, льодяник із бісе-
ру чи кетяги калини, зро-
блені з пістрявих стрічок. 

Така нібито проста підвіска есте-
тично виглядає та швидко робиться 
– всього десять хвилин і все готово.

 Вона не тільки виділить 
твою ялинку серед їй подіб-
них, а й створить святко-
вий настрій на найближ-
чий місяць, це я гарантую. 

                  

 Ліліана Хандрига

1. Вирізка 2. Склейка 3. Готова фігурка 4. Фігурки на ялинці
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Поки годинник 12 б'є
Трохи про мене, про тебе, про нього, про неї. Про нас

На Новий рік ми всі 
хочемо якогось дива. 
Знову стати дітьми та 
повірити в справжнісінь-
ке чудо.

Мабуть, більшість полю-
бляє оцю новорічну метуш-
ню: підготування святкового 
столу, пошук подарунків для 
рідних. Та найочікуваніший 
момент всього свята - бій 
курантів.

Саме в цей час ми бага-
то усвідомлюємо. Серце 
б'ється в швидкому рит-

мі, починається відлік 
«12…11...». З'являється 

якесь дивне, однак 
приємне хвилюван-

ня. Ці декілька 
секунд дають 

зрозуміти 
нам те, як 

насправді 
прой-

шов 

цей рік. За такий малий 
проміжок часу ми аналізуємо 
свої результати цього року 
краще, ніж тоді, коли розпи-
суємо все охайно в гарному 
планері. Який, до речі, вже 
сьогодні має закінчитись. А 
вже через декілька днів ми бу-
демо тримати в руках новий, у 
якому зверху напишемо «2022 
рік». «...10...9…»

Як дивно та незвично 
звучить, чи не так?

Та й взагалі не зрозуміло, 
як так швидко пролітає рік за 
роком. Ми ж цінуємо кожен 
момент! Чи може не кожен...

 "Ну ось нічого, уже скоро 
п'ятниця, а там вже й вихідні".

"Варто лише перетерпіти 
заліковий тиждень, далі буде 
легше". "Скоріше б закін-
чилась ця сесія, та я почну 
спокійно жити". "Ці затори на 
мосту так дратують! Уже 20 
хвилин я дивлюсь у вікно на 

Дніпро. Ще трішки і буду 
вдома". 

Усе нібито логічно та зро-
зуміло, однак трішки сумно. 
«…8…7…»  Постійно хочемо 
поставити щось на перемоту-
вання в 2х. Однак наше життя 
не гра в «The Sims3» та й ми 
не її персонажі. Правда в тому, 
що кращого моменту відчу-
ти себе щасливим просто не 
існує. 

Ми можемо все жит-
тя створювати тепличні 
умови і говорити: "Ще 
трішки, я складу всі іспи-
ти, схудну на 7 кілограм, 
закінчу університет, знай-
ду роботу, кохання…

Тоді точно буду цінувати 
кожен день та насолоджува-
тись своїм життям!" «…6…5…». 

А потім ти навіть не всти-
гаєш відчути повністю, яке ж 
на смак те щастя, як з'являєть-
ся одна не вирішена пробле-
ма, одна не закінчена справа. 
Вони знову потребують твоєї 
енергії, сил. І ми знову 
скажемо "Ще тріш-
ки і все буде 

ідеально". 

А може не існує взагалі 
тієї хвилини, щоб все було 
бездоганним. Адже ті ж самі 
тяжкі будні, затори, іспити - 
це і є наше життя. «…4…3». А 
ми просто хочемо поставити 
все на швидке перемотуван-
ня та знову чекати на суботу 
чи неділю, на весну чи літо, 
осінь, зиму. Та чи варто?

«…2…1…0!!! З Новим 
2022 роком!» Пообіцяй 
собі цінувати в ньому 
кожен момент!!!

                                                                                                     
              

   Оля 
Алєксєєнко

Вестка: Єлизавета Ломонос 



ЙЙддееммоо  ннаа  ссввяяттаа  ддоо  ЄЄввррооппии!!
                                       ЯЯкк  ссвв''яяттккууююттьь  уу  ЄЄввррооппіі??
  Новий рік  одне із найбільш універсальних свят. Не 
дивлячись на різні культури, традиції та релігійні 
вірування  свято, пов'язане з приходом нового року, 
відзначають по всій планеті. Ялинка, мішура, фейерверки 
та дід, що приносить подарунки  все це достатньо 
універсальні атрибути для святкування у всьому світі. 
Проте у деяких країнах є традиції, що для нас здаються 
незвичними  про найцікавіші з них ми і розкажемо вам у 
даному матеріалі.
  Щодо подарунків, то найбільше пощастило дітям 
Німеччини. Малята отримують подарунки в туфлі, 
виставлені за поріг, у день святого Ніколауса. Наступного 
дня вони під чуйним керівництвом батьків вбирають 
ялинку. Далі зустрічають Різдво зі своїми презентами. 
Наступний комплект подарунків припадає на Новорічну 
ніч, точніше ранок. Діти буквально купаються в 
подарунках, тим більше, що всі родичі охоче 
приєднуються до батьків малюка. 
Загалом, у Німеччині замість Нового Року  Різдвяно
Новорічний період з ярмарками, карнавалами та базарами, 
де на дітей також чекає чимало розваг та сюрпризів. 
Зрештою, саме Німеччина подарувала нам, та й не лише 
нам, новорічну традицію вбирати ялинку. 
  Французькі дітлахи проводять Новорічні свята інакше. 
Для початку уточнимо, що ялинки у Франції не популярні 
і різдвяним символом більшою мірою є креш (щось схоже 
на ліжечко, в якому, за переказами, народився Ісус). 
Французького Діда Мороза, Пера Ноеля діти чекають 
двічі  у день святого Ніколаса (як і в Німеччині, припадає 
на початок листопада) та на Різдво. 
  Цікаво проводять новорічні свята діти в Данії  у 
пошуках подарунків вони не лише перевіряють власноруч 
приготовані для Юлемена (тобто Діда Мороза) 
шкарпетки, а й обшарівають весь будинок. 
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 В Англії в різдвяні дні для дітей влаштовують уявлення з 
мотивів старих англійських дитячих казок, причому 
найчастіше прямо на вулиці. 
  В Індії, де Новий рік відзначають на початку літа, діти 
готують вечірнє багаття – збирають сухі гілки, солому, 
старі речі та ганчір'я, а до ночі всі збираються навколо 
нього для танців та пісень. 
  Угорським дітям у Новорічну ніч доводиться жертвувати 
своїми дудками та свистками, їх вилучають батьки, щоб у 
перші хвилини Нового року звуками дитячих свисток 
відігнати злих духів, зате вже й місцевий Дід Мороз 
Телапо не скупиться на подарунки.
  Італійські дітлахи, поки їх батьки скопом викидають на 
вулицю старі меблі, готують хлопавки і феєрверки, адже 
слідом за меблями прийнято запускати салюти, а потім 
вони гримлять спеціальними черевичками біля камінів 
(якщо такі не є, підійде і камінна полиця), феї Беффано та 
Бабо Натале. 
  Найбільш зворушлива традиція відбувається кожного 
року в Японії. Вона полягає в тому, що кожна дитина 
новорічним вечором кладе під подушку малюнок своєї 
"мрії" і тоді вона здійсниться.
                                                                                                                     
                                                                   Єгор Євтушенко

ГГееййппаарраадд  ((УУккррааїїннаа,,  22002211))    
                                        Увага!
Ця стаття має розважальний 
характер і не є пропагандою або 
антипропагандою ЛГБТ.
  Вітаю!) Мене звати Микита, мені 
20, я веселий та активний студент 
журфаку. Веду блог на Ютубі.
  Тема, яку я обрав, є актуальною 
на сьогодні і, сподіваюся, Вам вона 
теж буде цікавою.
 Чим саме для Вас буде корисна ця 
стаття?
Ви дізнаєтеся більше про ЛГБТ 
спільноти
Про те, як проходить «Марш 
рівності» в Україні
Як взяти  участь у «Марші 
рівності»
Дізнаєтеся думки самих учасників 
маршу
  Про все це я розповім Вам на 
власному досвіді, побувавши на 
Гейпараді в Києві восени 2021 
року.
Що таке ЛГБТ?
  ЛГБТ це співтовариство осіб 
нетрадиційної сексуальної 
орієнтації: лесбійок, геїв, 
бісексуалів та трансгендерів.
  Знаю, у Вас, напевно, вже 
склалася думка про ЛГБТ, але 
впевнений, що такого Ви точно ще 
не бачили.
  З чого все почалося?
   В інтернеті я випадково натрапив 
на інформацію про проведення у 
Києві «Маршу рівності» у вересні 
цього року. Організатором  якого є  
Kyivpride– ( укр.гром. організація, 
яка бореться за права ЛГБТ в 
Україні)
   І тут я подумав: «О, непогана 
ідеяосвітити для своїх фоловерів  
усе те, що відбуватиметься на 
цьому заході».
  Реєстрація на участь у Марші 
рівності 2021 року проходила за 
цим посиланням  (forms.gle/
hc5xK12qzLWqm3vy5)
Організатори скинули на своїй 
сторінці у фейсбук час та місце 
зустрічі, а також дали посилання  
про запобіжні заходи.
  Я вирішив заради цієї події 
поїхати до Києва. Купив квиток на 
потяг (плацкарт) за 155 грн за 
«студаком» (до речі, по ньому 
вийшло набагато дешевше). Місце 
було одне верхнє, ще й біля туалету, 
«але, воно того варте»,  подумав я і 
поїхав.

              День "Маршу рівності"
     Рановранці я вже був у Києві. 
Пам'ятаю, почався сильний дощ, і 
я хвилювався, щоб захід не 
зірвався. Я дуже зрадів, коли 
побачив, що організатори 
написали на своїй сторінці у ФБ: 
«Ми чекаємо Вас на Прайді! 
Ніякий дощ не спинить їдеї, час 
якої настав, не бійтеся дощу 
бійтеся гомофобії». 
   Прибувши на місце, я помітив, 
що поліцейські активно стали 
перекривати вулиці. Пройти на 
площу можна було лише через 
металошукач,  пред'явивши 
документи. 
   Я не очікував, що ця подія 
виявиться настільки масштабною
  взяти участь у Прайді  прийшли 
тисячі людей. Це були переважно 
молоді люди, віком, 1625 років 
нестандартної зовнішності: з 
яскраво пофарбованим волоссям, 
анімешними зачісками з пірсингом 
на облччі та татуюванням.
З атрибутів плакати, знамена, 
парасольки, маски, браслеты із 
символікою ЛГБТ.

Учасники були поділені на колони, 
кожну з яких очолював свій 
волонтер.
  Щодо самого заходу, все було дуже 
атмосферно, дружелюбно, 
виступали учасники, грала жвава 
музика, повним ходом йшла 
підготовка до параду.
Також, для участі у параді,  
приїхало багато іноземних 
представників ЛГБТ із Європи.
Особливо привертав увагу 
великий фургон (пересувна сцена), 
який стояв посеред площі.
 На ньому виступали хлопці у 
провокаційному вбранні: у 
стрінгах, на шпильках, одягнені у 
яскраві сукні з хутром.
 Один такий «товариш» підійшов 
до мене, коли я знімав блог:

Що це за гарний хлопчик тут 
стоїть? Як справи?
Нормально,  відповідаю йому,  а 
у вас?
(сміється)

Більш за все мене вразив чоловік 
у весільній сукні, а також його 
друг у стрінгах та червоній масці, 
з абажуром на голові.
У той час, коли перший 
спілкувався з журналістами, я 
підійшов до його товариша 
зробити селфи та передати 
вітання фоловерам. 
 І ось, нарешті, колони почали 
рух ...
Це було захопливе видовище! 
Учасники били в барабаны та 
кричали лозунги за права секс
меншинств по типу: «наша 
традиція це свобода».  
Я йшов поряд з колоною та знімав 
на камеру все, що відбувалось 
Ви тільки уявіть, це був вже 10 
ювілейний "Марш рівності". Такі 
заходи проводять щороку у 
великих містах України. Але, по
справжньому "Марш рівності" 
став грандіозним тільки цього 
року.
Мені прийшла ідея: пройти всю 
колону учасників від самого 
початку і до кінця. Для того, щоб 
передати Вам ту неймовірну 
атмосферу.
Мені вдалося зняти ексклюзивні 
кадры, які Ви зможете побачити 
тільки на ютуб каналі 
Shmalkomanija 
hhttttppss::////yyoouuttuu..bbee//AAeeRRGGuuBBvvSS33ccww   
Стосовно самого "Маршу 
рівності": особисто я не хочу 
коментувати доцільність цього 
заходу. Моя думка є нейтральною.
Але, я хочу, щоб це зробили Ви, 
дорогі читачі.
(Напишіть свої враження у 
коментарях під відео
Ви, напевно, задаєтесь питанням: 
«Микито, а ты сам гей?»
Сразу ввдповім: «Ні, я не гей, але 
мені все це було реально цікаво)»

                                                                   
                               Микита Шмалько



ВВіідд  ссеессііїї  ддоо  ссеессііїї  вв  ссттууддееннттіівв  ссввяяттоо  ННооввиийй  РРіікк!!!!!!
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    ППеерршшаа  ссеессііяя
Тобі завжди були цікаві 
журналісти – ці яскраві, розумні та 
самодостатні особистості, які 
викликають повагу одним своїм 
поглядом. Будь хто з них: чи то 
грамотні інтерв’юери, чи відважні 
розслідувачі, що чинять 
справедливість, перемагаючи зло. 
І ти схожий на них, справді. Є в 
тобі ці риси, якщо добре до тебе 
приглянутись. Напевне, ти хочеш, 
щоби вони тобі допомогли ставати 
в подальшому житті. До того ж, ти 
завжди ставав на стороні добра у 
будьякій життєвій ситуації, яка 
тільки траплялась з тобою в 
твоєму житті. Ти любиш котиків, а 
тому в тебе велике й добре серце, 
бо всі, хто любить котиків – такі.
Перенесемо тебе у час коли тобі 
вперше сподобалась ідея стати 
журналістом – у школу. Ти міг 
вибрати десятки різних напрямків, 
але саме ця чомусь тебе зачепила 
якось особливо (саме тому ми з 
тобою сьогодні є тут). Здогадуюсь, 
тобі було радісноприємно 
усвідомлювати себе майбутнім 
журналістом. Скоріше за все, про 
твої плани пов’язати своє життя з 
такою сферою вже знало твоє 
близьке оточення. А раптом, ти 
зараз згадаєш як за цей твій вибір 
тобою почали ще більше пишатись 
твої однокласники, так воно й 
зрозуміло, тепер у них серед 
знайомих буде журналіст, 
справжній! Навіть вчителі могли, 
дізнавшись про твої особливі 
плани, почати ставитися до тебе 
трошки більш прискіпливо, ніж до 
інших. Чому? «Ти ж журналіст!». 
Хоч поки ще тільки «авансом», 
але це вже нікого не цікавить  в 
тебе завжди все вдасться, хай і сам 
ти в це бува не віриш.

Ти вступаєш. Дніпровський 
університет імені Олеся Гончара, 
журналістика, також звана тут як 
«ФСЗМК». Абревіатура. Можливо 
зараз навколо тебе їх стало трохи 
більше, ніж в минулому твоєму 
житті, але зате, походивши на 
перші заняття, тобі стало 
зрозуміло, що у чомусь ти себе 
накручував з приводу складності 
навчального процесу. 

Можливо, ти зі вступом почав 
опановувати самостійне життя – 
батьків не хвилюєш, зате думаєш 
над тим, як винагородиш сам себе 
після успішного закриття сесії.
Ти обов’язково протримаєшся ці 
декілька екзаменів, отримаєш усі 
заліки, будеш поособливому по
студентському собою задоволений,

 а згодом сам для себе затвердишся 
в гордому званні студента
журналіста, тобто журналіста вже 
справжнього.
Твоя перша сесія пролетить, чи то 
може ти пролетиш через неї – так 
чи інакше, залишиться вона вже 
тільки у спогадах і на відмітках в 
заліковці. Вона навіть 
сподобається тобі, адже ти відкрив 
для себе щось нове, пройшов через 
випробування, просто зміг і тепер 
ти ще раз красунчик. Все, що тобі 
залишилось  це зі спокійною 
душею й гарним настроєм увійти в 
морозноснігові, ялинково
мандаринові, безтурботні та 
щасливі новорічні свята. 
 Щасливих свят! 

                                   Євгеній Дєд

Тобі сподобались викладачі і це 
чудово, а ти обов’язково 
сподобаєшся їм, бо ти вже справді 
починаєш походити на журналіста, 
того самого «справжнього». Так би 
й летів собі приємно мимоволі 
весь час, але дещо неспокійно 
могло тобі стати, коли ти перший 
раз почув, наче сесія якась буває, 
мало того, вона близиться тобі 
назустріч. 
Звісно, ти вже знаєш дещо про цю 
хвалену сесію. Знаєш, що вона 
більше ніж зазвичай непокоїть 
студентів з ДНУ, а ще чомусь так 
само непокоїть вона і студентів 
всіх сусідніх університетів. До чого 
б це? Ще тобі відомо, що ти 
матимеш «закривати» всі 
предмети, що тобі викладають. На 
перших своїх парах тобі 
побачилась схожість практичних 
завдань зі шкільною домашкою, 
але сесія… Сесія може виявитись 
буквально чим завгодно. Ти 
цікавишся за неї у 
старшокурсників  вони 
поясняють тобі все і традиційно 
заспокоюють твої гіперболізовані 
настрої.

 Традиційно, тому що на цьому 
студентському шляхові ти не 
перший, а в майбутньому й сам 
будеш уводити в курс діла 
першачків. Що ж, а поки 
«перваком» є ти сам, тобі 
пояснюйне пояснюй, а 
хвилюватись ти все одно будеш 
просто тому, що не було ще в тебе 
ніяких сесій. Сподіваюсь, що ти не 
накручуєш себе з цього приводу 
зараз і мені буде радісно за тебе, 
якщо це так. А ще ми знаємо, що в 
тебе завжди усе виходить.
Пролетіла осінь, а головною 
подією твого університетського 
півріччя стала перша сесія, до якої 
ти навіть дещо готувався. 
Відчуття з цього приводу знайомі 
кожному, але у деякій мірі вони 
завжди твої особливі. Особливі 
хоча б тому, що за тебе можуть 
перейматись твої батьки, 
запитуючи у тебе кожного дня про 
успіхи та перебираючись вдома на 
носочках лише для того, щоби не 
відволікти тебе від повторення 
конспектів. 

                                        ННооввиийй  РРіікк  яякк  щщооррііччнниийй  ссппооггаадд
З віком розумієш дорослих, які не люблять свят. Дід 
Мороз перестає приходити, а подарунки дарують 
лише ті, кому до зимових свят виплатили 
зарплатню. Нині цей дорослий я. Новий Рік – це 
дуже циклічне свято. І не лише тому, що щорічне. 
Він просто шаблонний. У моєму житті так точно. 
Намагаюся описати це свято, використовуючи 
спогади останніх чотирьох років.

"Бац! І знову свято, знову ялинки за 700 грн/штука, 
запечені гусилебеді, розбитий посуд через те, що 
дорослі в тютельку того самого і, як наслідок, 
з'ясовують, чому їхні діти так погано вчаться в 
школі і голосять «не складуть іспити вступні, бо 
олухи дебільні!», а діти чомусь приходять і кажуть, 
що вже ніби не в школі, а в універі, і що їм уже по 
20 років, та й Марія Іванівна, як виявилося, не 
така вже й дурепа була. А потім викличуть швидку, 
бо дядько Гриша куркою подавився і виплюнути не 
може. Це все до 12ти. Як традиція. Проводити 
останні години та хвилини старого року, 
максимально виплеснути весь негатив та свою 
дурість, щоб у Новий рік — із чистою головою, 
серйозною, спокійною людиною. Але о 12й 
забіжить садівник Стас, відкриє пляшку 
шампанського об стіну і ввімкне телевізор. А ви ще 
й очманієте від такого розкладу, адже це, в 
принципі, не ваш садівник і живете ви в квартирі..

А далі що? Привітання президента дивитися. 
Дядько Гриша, крізь ядуху, з піною біля рота 
закричить про те, що Зе — дурень і 73% такі ж 
дурні, а противники його слів заперечуватимуть. 
Але цього року порозумнішали. Більше не будуть. 
Потім салюти та щорічні крики тітки Люсі «Гриша, 
ти дебіл! Я ж казала, треба було далі ставити! Зараз 
весь будинок згорить! Ой, матінко!"
А після салютів – спати. Але спати не дадуть ті, хто 
найбільше того самого. Вриватимуться в спальню в 
костюмах сніжинок і співатимуть про Новий Рік і 
нові можливості. А коли не підспівуватимеш, 
подивляться як на відсталого зі словами «фу, 
зануда» і підуть спати. На ранок  доїдати салати і в 
халаті курити на балконі і ні з ким не розмовляти, 
бо боляче відкривати рот (голова болить, похмілля, 
адже не 17 років вже). А що потім? Ловити 
сніжинки ротом.
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