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Півень – це передвісник 

нового, його переможний 

клич здатний вигнати злих 

демонів ночі, проголосити 

настання нового сяючого 

дня. Сонце ще не встигає 

прокинутись, а Півень вже 

сидить на варті і зустрічає 

його голосними співами. За 

характером Півень є бійцем, 

тому, скоріш за все, в 2017 

році нас очікує багато не-

простих ситуацій, тому буде 

потрібно проявити мужність 

та силу духу. Саме тому так важливо справити враження на Півня, заручитись 

його підтримкою із самого початку року, не дивлячись на те, що офіційно він 

візьме нас під своє крило лише з 28 січня. Півень дуже непростий символ: в одну 

хвилину він спокійний та величний, а в іншу – занадто сміливо та відважно кида-

ється в атаку. Символ року, що настає, полюбляє красиві та коштовні речі, які ще 

до того ж мають бути модними. Якщо врахувати, що Півень педантичний та впе-

внений в собі, навіть самолюбивий, то його однозначно порадує, якщо ви будете 

намагатися виглядати блискуче на новорічній вечірці. 
Прийдешній 2017 рік буде роком Яскравого або ж Вогняного Півня, голов-

ним кольором якого є червоний колір . Здавна мудреці вважали, що стихія Вог-

ню уособлює невпинний рух вгору і володіє неперевершеною життєвою енергі-

єю, відрізняється неймовірним прагненням до самовдосконалення та успіху. Чер-

воний колір тісно переплітається з вогненним елементом і це дуже добре, адже 

подібна суміш означає повну гармонію в усіх справах.  
Червоний колір – це колір любові, закоханості, запалу, пристрасті. Так що 

можна з упевненістю говорити про те, що 2017 рік буде насиченим у романтич-

ному плані.  У червоному вогняному кольорі відображаються сила, впевненість, 

а також удача. Тому в наступному році потрібно сміливо відкинути усякий сум-

нів і впевнено кидатися назустріч новому та не боятися змін.  
За китайським календарем Півень вважається найвитонченішим, товариським 

знаком. Півень неймовірно проникливий, педантичний, організований, рішучий, 

вимогливий, консервативний, пильний, відповідальний та практичний. У своїх 

справах Півень прагне досконалості та ідеального завершення всіх починань. 

Також він просто обожнює увагу і буквально ніжиться в компліментах і похва-

лах. Незважаючи на свої позитивні якості, Півень впертий і самовпевнений. Його 

егоїзм і прискіпливість не додають йому плюсів, а схильність до порожньої бра-

вади часом робить з порядного Півня пустодзвона. 
Півня обожнюють за його палкий темперамент, за вміння вести красиву лю-

бовну гру. Якась загадковість дозволяє Півневі тонко відчувати межі романтики 

та вміло грати на струнах кохання. Півень любить своє холостяцьке життя, од-

нак, якщо йому зустрінеться «та єдина», він без докорів совісті кинеться у водой-

му нових палких відносин, які згодом призведуть до укладення міцного сімейно-

го союзу. 
Мирослава Собщенко 

 



 
 

 

     Вже розпочався цикл новорічних свят, першим з яких є 

день Святого Миколая. Для усіх українських родин це велике і 

радісне свято. Довгоочікувана і радісна подія для кожної ди-

тини. Згадується, як щороку в цей день, перед сном, завмира-

ло серце: «А що ж я знайду вранці під своєю подушкою? Мо-

же, іграшку? Чи ласощі? Тільки б не різочку…». І, хоч мама 

жартувала, що знайдемо різочку, бо ми неслухи, все одно на-

ступного дня нас чекав гарний сюрприз… 

     Чудово, коли ти маєш сім’ю, яка може про тебе піклува-

тись, тим більше радувати дарунками. Але, на жаль, не кожен 

може похвалитися щасливим дитинством і увагою з боку бать-

ків. Скрута в державі не дозволяє рідним приготувати гарний 

подарунок «від Миколайчика», а так хотілось би, щоб кожна 

дитина відчувала радість від свята. 

Студентська рада Барського гуманітарно-педагогічного коле-

джу імені Михайла Грушевського чудово розуміє, що у такий 

нелегкий для України час ми повинні бути як ніколи згуртовані і 

всіма силами підтримувати один одного. Тому напередодні дня 

Святого Миколая Студентською радою було проведено збір по-

дарунків, закуплених на кошти членів студентського профкому 

для дітей із сімей зі складним матеріальним становищем. 

Збір подарунків був добровільним і проведений виключно з 

благодійних міркувань. Студенти приносили найрізноманітніші 

м’які іграшки, канцтовари, набори для малювання та трудового 

навчання, необхідні речі для навчання, різні розвиваючі ігри та 

пазли, дитячу художню та пізнавальну літературу.  

Враховуючи кількість діток, які потребували нашої допомо-

ги, усі принесені речі були розподілені на невеликі пакунки. І вранці 19 грудня члени Студентської ради Вознюк 

Владислав, Доровський Василь, Грабенко Вікторія, Процюк Леся, Кірніцька Оксана та Вальчук Єлизавета разом 

із практичним психологом коледжу Гулько Оленою Миколаївною завітали до кожної барської школи з привітан-

нями та гостинцями для дітей. 

Неймовірно приємно бачити осяяні посмішками обличчя дітей, даруючи їм подарунки. Ніби дрібниця, але 

для них така увага багато вартує. Отже, даруймо дітям радість! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікторія Грабенко, Леся Працюк 



 

 

 

 

     Напередодні свят малюки усього світу пишуть листи Дідові Морозу і 

Санта Клаусу і просять виконати свої заповітні бажання. Діти з нетер-

пінням чекають свят і вірять, що Дід Мороз здійснить мрії, і в новорічну 

ніч залишить для них довгоочікуваний подарунок. Правда, в різних країнах 

подарунки він приносить по-різному. В Ірландії новорічні презенти діти 

знаходять в шкарпетках, в Мексиці ‒ у ботинках, у Франції подарунки хо-

вають в димоході, а в Іспанії залишають на підвіконні. У слов̓ янських кра-

їнах прийнято класти новорічні подарунки під ялинку. Це дерево споконві-

ку символізувало життя і нев’янучу силу природи. Тому з ялиновими гілка-

ми ходили в гості, ними прикрашали приміщення і зали, де проходили гу-

ляння. Пізніше в будинках почали встановлювати маленькі деревця і прик-

рашати їх. 
Кажуть, скільки людей, стільки й думок, більше того: «Скільки людей, стільки й мрій, а то й утричі 

більше». У цикл новорічних свят кожен з нас мріє про особливий подарунок, який буде уособлювати ново-

річне диво. Цікаво, що ж студенти хочуть отримати в подарунок?  

Андрій (17 років)  
Мріє про мир і злагоду в країні, щоб Україна нарешті 

вийшла з кризи та закінчилась війна, це для нього  буде 

найкращим подарунком на Новий рік. 
 
Марина (19 років) 
Книга Джона Фаулза «Колекціонер», яка подарує особ-

ливий настрій і атмосферу, стане найкращим подарун-

ком у це дивовижне свято. 
 
Олександр (17 років)  
Змалку захоплювався технікою та завжди слідкував за 

всіма новинками. Вже давно мріє про новий ноутбук. 

Вважає, що саме цикл новорічних свят ‒ час для здійс-

нення його мрій. 
 
Ксенія (16 років) 
Художник-початківець більше за все мріє отримати в 

подарунок мольберт і фарби, якими будуть намальовані  

казкові зимові пейзажі.  
 
Анастасія (21 рік)   
Мріє про закінчення війни та аби всі діти із дитбудинків, 

які мріють про батьків і благополучне життя, були вси-

новлені. Такі бажання варті здійснення. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Тарас (21рік)  
Запеклий автолюбитель і, як виявляється, мрійник, хоче 

отримати в  подарунок  авто марки Volkswagen Golf 4. 
 
Анастасія (17 років) 
Юна поетеса мріє 

про всесвітню славу 

та вічне натхнення.  
 
Ганна (17 років) 
Найкращим подарун-

ком на Новий рік бу-

де можливість відві-

дати дитячий будинок і створити для маленьких діток 

справжню новорічну казку. 
 
Владислав (16 років) 
Мріє про благополучне завершення сесії та успішне за-

кінчення навчального ріку. 
 
Вікторія (17 років) 
Мріє про новинку книжкового світу – видання «Гаррі 

Поттер і прокляте дитя». 
 
Маргарита (15 років) 
Приємним подарунком стануть рукавички та в’язані 

шкарпетки, які уособлюють все тепло новорічних свят. 
 
Вероніка (18 років) 
Найкращим подарунком стане омріяна поїздка на двох 

до Лапландії. 
 
Максим (19 років) 
Мріє про повернення батька з АТО, щоб провести ці свя-

та разом. 

Надія Гутнік  



 
  
 

 
 
 
 

Новий рік в Україні – це традиційні гуляння: співи, танці та ша-

лений шквал феєрверків після дванадцятої ночі. По всьому світу 

кожна країна святкує Новий рік за власними традиціями. 
Італійці вважають, що перед зустріччю Нового року необхідно 

позбутися всього старого і непотрібного, тому 31 грудня опівночі 

більшість італійців викидають старі речі через вікно. 
У Англії з першим ударом годинника відкривають задні двері 

будинку, щоб Старий рік пішов, а з останнім ударом – відкривають 

передні двері, щоб впустити Новий рік. До речі, в Англії Новий рік 

довго відзначали 25 березня, у День Благовіщення, і тільки в 1752 

році першим днем Нового Року визнали 1 січня. До того часу в Шо-

тландії Новий Рік починався 1 січня вже більше 150 років. 
У деяких селах Шотландії на Новий рік влаштовують свято смо-

роду. У новорічну ніч вони підпалюють бочки з дьогтем і котять їх вулицями села. Таким чином місцеві про-

воджають Старий рік і освітлюють дорогу Новому. 
Новий рік на Кубі називається Днем Королів. Весь посуд, що є в будинку, кубинці наповнюють водою, яку 

потім вихлюпують на вулицю у новорічну ніч, щоб змити всі гріхи. 
Перед Новим роком японці купують граблі. Вони повинні бути в кожному будинку, без них наступний рік 

ніколи не настане. Граблі потрібні їм, щоб «загрібати» щастя! 
У Франції є дивна традиція в новорічну ніч розмовляти з неживими предметами, а точніше з винними діж-

ками. Господар будинку обовʼязково повинен «почаркуватися» з ємкістю і привітати її. 
Ескімоси відзначають Новий рік з приходом першого снігу, а єгиптяни – у дні розливу Нілу. 
У Ефіопії Новий рік відзначають 11 вересня. Крім того, в цій країні досі прийнятий старий Юліанський 

календар. 
Китайський Новий рік святкують з 17 по 19 січня. У ці дні деякі сімʼї заклеюють двері та вікна папером. 
Мусульманський Новий рік – Навруз – святкують в день весняного рівнодення – 21 березня. Зазвичай на 

його святкування відводиться 1-2 дні, а в Ірані – не менше 5 днів. 
Монгольський Дід Мороз не відрізняється бородою з вати і звичним «Охо-хо-хо». Він скромний, адже 

приходить до діток в звичайному костюмі скотаря. 
У Мікронезії Новий рік настає традиційно 1 січня. Але у цей день всі жителі островів отримують нові іме-

на і пошепки повідомляють їх найближчим людям, а довірені родичі при цьому з великою силою б’ють в ба-

рабани, щоб їх не підслухали злі духи. 
У Таїланді 1 січня Новий рік відзначається неофіційно. «Офіційне» святкування Нового року відбувається 

в квітні і супроводжується водними битвами. 
У Греції глава сімʼї в новорічну ніч на вулиці об стіну будинку розбиває плід граната. Зерна, що розліта-

ються в різні боки, обіцяють принести удачу. А в Тибеті всі печуть пиріжки і роздають їх перехожим. Вважа-

ється, що багатство в Новому році залежить від кількості розданих пиріжків. 
Перед Новим роком болгари одягають дивні костюми і лякають злих духів, щоб вони не прийшли. Ця тра-

диція називається «Кукері». Також болгари роблять суврачки ‒ палички з кизилу. Їх прикрашають червоною 

ниткою, головками часнику, монетами, чорносливом, сухофруктами і горіхами. З такою «іграшкою» ходять 

по домівках і б’ють господарів по спині, говорять, що бажають щастя. А у Південній Кореї на Новий рік дітям 

обов’язково дарують трохи грошей. 
Іспанці з’їдають на Новий рік дванадцять виноградин, як, власне, і  кубинці, а в австралійців на новорічно-

му столі повністю відсутня дичина. 
У Данії вранці 1 січня біля кожного будинку розбивають посуд. І чим більше у господаря будинку друзів – 

тим більше друзок буде поруч зі вхідними дверима. 
Найемоційніше святкування Нового року відбувається біля Бранденбурзьких Воріт в Берліні, де сотні ти-

сяч людей виголошують тости за воз’єднання Західної і Східної Німеччини. 
 

 Анжеліка Кітова 



Новий рік – це одне з найбільш таємничих, урочистих і 

«родинних» свят, яке обіцяє здійснення мрій кожному, 

хто вірить у дива. Очікують дива  і подарунків  в новому 

році  не тільки діти, але й дорослі. 
За стародавньою легендою, Дід Мороз мешкає далеко 

на півночі Європи, у Фінляндії. Звичний транспорт для 

Діда Мороза – запряжені в сани олені. Роздавати новоріч-

ні подарунки він починає з Лапландії. Цей край дуже кра-

сивий: води там покриті срібним льодом, а на небі замість 

сонця – прекрасні зорі. Проте це тільки легенда, а ось на 

думку дослідників, справжній Дід Мороз мешкав на бере-

зі Середземного моря. Наприкінці III століття в Лікії, біля 

кордону із сучасною Туреччиною, жив парубок на імʼя 

Ніколаус. Він мав духовне звання й був шанований людь-

ми за доброту, прагнення допомогти бідним і знедоленим. 

Саме за ці заслуги його й вважають святим. Цей святий не 

тільки намагався зарадити біді ближнього, але й знаходив 

і повертав додому викрадених дітей. Похований Ніколаус 

у соборному храмі в місті Мірра, що в Італії. Місцеві жи-

телі до сьогодні вшановують останки цього святого. 
Коли європейські переселенці оселилися в Америці,  

вони принесли на континент і свої традиції, легенди, пе-

рекази, і серед них – традицію вшанування святого Ніко-

лауса.  
А Санта Клаус – не що інше як святий Ніколаус 

(пригадайте наше свято святого Миколая, що припадає на 

19 грудня). А в 1822 році в Америці було видано книгу 

«Прихід святого Миколая». Автор Клеменс Мур розпові-

дає про надзвичайну й таємничу зустріч хлопчика та свя-

того Миколая напередодні Різдва. Дослідники схильні 

вважати саме цей рік – рік виходу книги у світ – роком 

народження Діда Мороза. Зараз Дід Мороз має дуже бага-

то імен, зокрема узбецький Дід Мороз – Кербобо, якутсь-

кий – Дід Дил, алтайський – Соок-Таадак, калмицький – 

Зул, фінський – Йоулупкі, італійський – Баббо Натале, 

німецький – Вайнахтсман, казахський – Колотун Ага, 

критський – святий Василь, датський – Юлетомте, румун-

ський – Мош Даріле тощо. 
Деякі Діди Морози мають помічників. Наш – Снігуро-

ньку, австрійський – Крампуса, якутський – дівчину Хар-

чаану, бельгійський – Чорного Пірата, а фінський з’явля-

ється до дітлахів у супроводі симпатичних гномиків. Ви-

глядати Дід Мороз може теж по-різному, і залежить це не 

тільки від погодних умов кожної конкретної країни. На-

приклад, польський святий Миколай схожий на єпископа 

– має червоне вбрання й митру на голові. Російський Дід 

Мороз одягнений у довгу шубу блакитного кольору, під-

перезану червоним поясом. У руках дідусь обовʼязково 

має прикрашену палицю. Француз одягнений у куртку 

червоного кольору, облямовану білим хутром, червоні 

штани й гостроверху шапку. Фінський Йоулупкі має дов-

ге волосся, одягнений у червоне та має високу конусопо-

дібну шапку, яку можна помітити ще здалеку. Швейцарці 

мають аж двох дідів морозів: один – зігнутий дідуган із 

величезним носом – Юлтомтен, другий – карлик 

Юлніссаар. Іспанський Олентцеро одягнений у національ-

ний одяг, до того ж завжди має при собі пляшку доброго 

вина. Монгольський Дід Мороз схожий на пастуха: на 

ньому волохата шуба та велика лисяча шапка, біля пояса 

– табакерка, кремінь. У руках він тримає батіг.  
Тривалий час у Київській Русі святкували кілька Но-

вих років: 1 березня й 1 вересня. 1 березня – Новий рік за 

церковним календарем, пов’язаним із римською тради-
цією святкування. Він подарував нам традицію запалюва-

ти вогні па новорічних ялинках (можливо, до цього мож-

на додати й бенгальські вогні). За часів Київської Русі 

запалювання вогнів було обовʼязковим елементом у про-

цесі «програмування» гарного врожаю. 1 вересня – циві-

льний Новий рік, виникнення якого пов’язане з тим, що 

цього дня цар вершив суд. 
Поступово всі європейські народи почали святкувати 

Новий рік 1 січня. На теренах Київської Русі початок но-

вого року на 1 січня переніс цар Петро І у 1700 році. Від-

повідно до історичних згадок, перший день нового року 

був відзначений урочистим парадом на Красній площі в 

Москві. І він же, Петро І, увів традицію прикрашати віч-

нозелені дерева, активно впроваджуючи також святкові 

привітання, феєрверки, новорічні кумедні костюми з мас-

ками. 
В Україні традиційним святковим символом на Новий 

Рік тривалий час була не зелена ялинка, а «дідух». У світ-

лиці його ставили напередодні багатої куті. Свою обрядо-

ву роль він виконував протягом усіх різдвяних свят. Він 

символізував спільного предка. Присутність «дідуха» 

приносила в родину святочність, затишок і врочистість. 

Якщо господарі дотримувалися давніх традицій – поважа-

ли старших, берегли пам’ять свого родоводу, передавали 

у спадок духовні обереги, – то духи предків, освячені по-

важним «дідухом», оберігали родину від злих і нечистих 

сил.  
Вступаючи до Нового Року, кожному з нас варто озир-

нутися назад, оцінити, як ми поводилися минулого року, 

що доброго та приємного встигли зробити, які спогади 

беремо із собою до року наступного. І дійти висновків, 

що ще залишилося виконати наступного року. Ми завжди 

сподіваємося отримати від долі подарунки в новому році.  
Анастасія Ісько 



Україна має свою унікальну культуру та історію. Вза-

галі, цикл релігійних зимових свят вважається чи не най-

містичнішим з усіх. У цей період ворожать на майбутнє, 

вірять в прикмети, по-особливому вшановують тих, хто 

відійшов у вічність. Та найулюбленішим і найцікавішим, 

як для дітей, так і для дорослих, є свято Різдва Христово-

го. До нього ретельно готуються заздалегідь. З періоду 

жнив, після закінчення збору урожаю, роблять Дідуха – 

головного атрибута Різдва. Збирають його з різних злако-

вих видів культур: колосків жита, пшениці, вівса, проса, а 

також добавляють у сніп різні духмяні трави. 
Хто з господарів має свою пасіку, той неодмінно ро-

бить з воску свічки, які використовують у молитві на 

Свят Вечір. Діти та молодь збираються разом та вчать 

колядки, готують вертепи. Важлива робота в господарстві 

має бути завершеною до свят. Господині прибирають осе-

лю, розвішують вишиті рушники, застеляють нові скатер-

тини. Кожний господар намагається придбати новий одяг 

та посуд для всього сімейства. Протягом Пилипівського 

посту, який триває з 28 листопада до 6 січня, кожний 

член родини має неодмінно підготуватися до Різдва, про-

бачити всі образи, прийти до церкви на сповідь. 
Надзвичайно цікавою традицією в надвечір’я Різдва є 

Свята Вечеря або «Багата кутя», до якої обов’язково вхо-

дять дванадцять (за кількістю апостолів) пісних страв, 

кожна з яких має свій символ. Головна страва Кутя – сим-

волізує єднання з Богом, пшениця в якій – це сакральна 

частина вечері – тема життя і смерті, єднання світу живих 

із світом померлих, мак – символ мучеництва, безневинно 

пролитої крові, мед – чистоти. Особлива по значимості 

страва – це горох – «сльози» Божої Матері, які пролива-

ються за наші гріхи. Страви з капусти символізують міц-

ність, скупченість, співпрацю, а з риби – віру, що і є осно-

вними складовими християнства. Обов’язково готують 

душенину або пісний борщ з грибами. Як і голубці з кар-

топлею, ці страви означають мир, злагоду та Божу любов. 

Вареники символізують достаток, а грибна підлива до 

них – продовження роду. Страви з квасолі є символом 

здоров’я та довголіття, а узвар п’ють для очищення тіла 

та душі, для приготування якого використовують тільки 

ту воду, яка була набрана до сходу сонця. Не забувають в 

цей Вечір і про найменших, тому для них готують соло-

деньке – пампушки з начинкою із маку, вишень або роже-

вого повидла. Всі, хто повірили в Бога – отримали вічне 

життя, Ісус любив дітей, і вважав, що саме таким, як во-

ни, належить Царство Небесне, то ж пампушки – це сим-

вол вічності. «Хліб усьому голова», тому і у Різдвяному 

меню є паляниці та короваї. У різних куточках України 

страви можуть несуттєво відрізнятися. 
Перед Вечерею господар заносить у домівку солому і 

сіно, щоб це нагадувало про те, що Спаситель народився 

не в царських палатах, а в яслах овечого хліву. Соломою 

стелять підлогу, а сіном застеляють стіл, на кожний кут 

кладуть по головці часнику – оберігаються від нечистої 

сили. У цей день нічого не їдять аж до сходу першої зір-

ки. Розпочинається Свята Вечеря молитвою, за святковим 

столом запалюється свічка. Одну тарілку завжди ставлять 

лишньою – для духів померлих, які, вважається, неодмін-

но приходять на це свято. Тому після Вечері не прибира-

ють нічого зі столу, щоб їх не образити. Господар почи-

нає трапезу із куті, за ним і вся родина. Існує думка, що 

на Свят Вечір треба їсти ложками, щоб у домі був мир і 

злагода і не було ніяких непорозумінь у стосунках, які 

символізує виделка. Вечеря триває не довго (близько 

двох годин), тому протягом цього часу не бажано встава-

ти з-за столу. 
Далі починається найцікавіше. Повечерявши, коляду-

ють. Діти співають під вікнами у сусідів. Вони підходять 

до хати, просять господаря благословення на колядуван-

ня. І за це отримують солодощі або гроші. Ті діти, яким 

виповнилось по п’ятнадцять років – розігрують вертепи, 

різдвяні оповідання. Їх запрошують до столу як дорогих 

гостей, але вони довго не затримуються, вклоняються 

всім, хто у господі, і поспішають до іншої хати. Молоді 

парубки та дівчата збираються і ходять один до одного у 

гості. Вважається, що кому протягом вечора пощастить 

скоштувати кутю дванадцять разів, тому щаститиме цілий 

рік. У цю ніч не лягають спати, кажуть: «Хто проспить 

Різдво, той проспить Царство Небесне». Зранку всі люди 

йдуть до церкви на Святкову Службу Божу. Так зустріча-

ють перше велике свято – Свято Різдва Христового. 
І завершує Цикл Різдвяних Свят – Хрещення Господ-

нє, напередодні якого маємо останню Різдвяну Вечерю, 
так звану «Голодну кутю». У давнину ощадливі господи-

ні готували страви на весь святковий період, і тому, до 

Богоявлення їх вже майже не залишалось – так і з’яви-

лась така назва. Протягом цього періоду вітаються 

один з одним: «Христос народився – Славімо Його». 
Діана Малюта, Діана Рябчук 
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      Заняття спортом є певною сукупністю фізичних вправ і методичних прийомів, вико-

нання яких  позитивно діє на організм людини. Спортивна індустрія дає безліч можливо-

стей для занять – це професійний спорт, яким займаються практично з самого дитинства 

і з до досягненням певного віку, коли приходить час для завершення спортивної карʼєри. 

В основному багато колишніх професійних спортсменів і надалі зв’язують своє життя зі 

спортом, тренуючи підростаюче покоління. Також різні спортивні секції і спеціальні 

школи формують і розвивають, починаючи від шахів і закінчуючи культуризмом. А ос-

новна мета діяльності офіційних спортивних організацій полягає в проведенні змагань, 

як на національному, так і на міжнародному рівні. 
Якщо з професійним спортом не склалося, то любительський спорт та активний відпочинок доступний для 

широкого кола усіх охочих вести здоровий спосіб життя. Для себе можна обрати будь-який вид спортивних 

занять, починаючи від екстремального спорту (сноуборд, парашутний спорт, роликовий спорт і так далі), за-

кінчуючи звичайнісінькою щоденною ранковою гімнастикою. Можна відвідувати фітнес-центри, спортивні 

клуби, тренажерні зали або басейн, займатися з тренером індивідуально або вибрати групові заняття.  
У Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського теж можна відвідувати різ-

ні спортивні гуртки. А щоб ваші ручки, ніжки, сіднички були підтягнутими є тренажерний зал, який відвіду-

ють як студенти, так і просто бажаючі. Завідувач тренажерної зали – вчитель фізкультури Лущинський Юрій 

Миколайович, який доклав багато зусиль, щоб вона існувала та функціонувала. Для кожного він підбирає ком-

плекс вправ, завдяки якому студенти приводять своє тіло в належний вигляд. Тренер стежить за правильним 

виконанням вправ, щоб не зашкодити здоровʼю. Займатись можна в спортивній залі після сімнадцятої години, 

оскільки до тих пір ще тривають заняття студентів. Бажаючі розподілені на дві групи: дівчата займаються з 

сімнадцятої до дев’ятнадцятої години, а хлопці з дев’ятнадцятої до двадцять першої. Після тренування в тре-

нажерній залі всі залишаються задоволеними, адже кожен отримує масу енергії та гарну фізичну форму.  
Заняття спортом – це величезне фізичне навантаження, тому не варто забувати про правильне харчування. 

Збалансований раціон відновить сили і не дасть відчувати втоми. А спортивний масаж незамінний, коли вима-

гається відновитися після отриманих травм. І, звичайно ж, спорт та здоровий спосіб життя вимагає повної від-

мови від шкідливих звичок. 
Регулярне відвідування спортивних заходів або самостійне виконання комплексу фізичних вправ дозволяє 

не лише виробити самодисципліну, але і сприяє всебічному розвитку, оздоровленню і гартуванню організму. 

Заняття спортом зберігають здоров’я, подарувати заряд бадьорості й гарного настрою. 
Отож, займайтеся спортом і будьте здорові та красиві! 

Маргарита Мазур  

http://www.splav.lviv.ua/


 

Щороку ми зустрічаємо найчарівніші свята ‒ це, звичайно ж, Різдво і Новий рік. Підготовка 

до урочистостей, їх проведення, а також генеральне прибирання до і після, приносять чимало 

клопоту.  
Отож, кілька хитрощів, які допоможуть з легкістю пережити зимові свята, а також дода-

ти трохи затишку в домашню атмосферу. 

 

 

1. Щоб ялинка виглядала пишніше, використовуй для її прикраси зелену мішуру з блискітками. Розмі-

щуй її ближче до стовбура, у глибині гілок. 
2. Ялинку можна прикрасити чим завгодно. Навіть звичайна мішковина зробить її ошатною. 
3. Щоб зберегти пухирці в шампанському, просто додай у нього родзинку. Вона зробить справжнє диво. 
4. Для зберігання ялинкових іграшок найкраще підійдуть пластикові стаканчики. 
5. Подарувати іграшкам нове життя можна, покривши їх лаком і оздобивши блискітками. 
6. Новорічні кульки та іграшки перетворять звичайну люстру в святкову прикрасу для будинку. 
7. Любите готувати? Чому б не спекти незвичайні іграшки на ялинку? Приготуйте спеціальне тісто для 

ліплення. Додайте в миску 2 склянки борошна, 1 склянку дрібної солі і 250 г теплої води. Замісіть тісто, щоб 

не липло до рук, і можна починати творити. Зліпіть фігурки і обов`язково зробіть  дірочку в кожній, щоб 

вставити туди стрічку і повісити на ялинку. Поставте в духовку, розігріту до 80 градусів, приблизно на 2 го-

дини. Для покриття виробів використовуйте лак. 
8. Щоб додати трохи святкової атмосфери, можна розмалювати маркером упаковки звичайних речей, 

наприклад сиру. Дітлахи будуть в захваті! 
9. Чарівні маленькі ялинки для декору можна зробити з пофарбованих зеленою фарбою шишок. 
10. Аби ваш кіт не кинув ялинку, просто намастіть нижні гілки бальзамом «Зірочка». Це відлякає пухнас-

тика. 
11. Створити казкову атмосферу у вашому домі, допоможе гірлянда на ялинці. Ось тільки повісьте її на 

гілочки прямо біля стовбура. Так новорічна красуня засяє зсередини. 
12. Часто для прикраси кімнати використовують живі гілки ялини. Але вони швидко засихають і потім 

обсипаються. Щоб зберегти їх свіжість якомога довше, обмотайте місце зрізу вологою серветкою або відріз-

ком тканини. Потім помістіть гілки в пакет і потім вже використовуйте для декору. 
13.  Для компактного зберігання вінка не обов’язкового його розбирати. Запакуйте прикрасу в пакет пов-

ністю і покладіть у такому стані на полицю або повісьте на вішаки. Як прийде час, ви просто дістанете і пові-

сите його знову. 
14. Яскравим доповненням до новорічної прикраси стане люстра. Прикрасьте її гілочками, ялинковими 

іграшками або вогниками. 
Ці прості поради зроблять святкування легким та приємним. Сподіваємося, ви скористаєтеся на-

шими лайфхаками.  

Вероніка Боровська  



Щоразу після бою курантів у, новорічну ніч, люди сподіваються на те, що прийдешній рік 

принесе більше позитивних подій, ніж минулий. Господарем року є відповідальний і організова-

ний Півень. Що саме пророкує вогняний півень для всіх зодіакальних знаків. 

Овен. Овну для успіху знадобит ься рішучіст ь і наполегливісь, чого предст авникам вогняного 

знаку не займати. Ризик змінити місце роботи буде цілком виправданий. Рік багатий на цікаві пла-

ни, але Овну часом важко знайти для їх реалізації сили.   
 
Телець. Ст абільним Тельцям рік обіцяє принест и кардинальні зміни в особис-

тому житті. Цікаві знайомства і незаплановані подорожі.  З’явиться можливість побачити нові міс-

ця, зустрітися з незвичайними особистостями і поліпшити комунікабельність.  
 
Близнюки. Близнюкам не звикат и до змін і ж ит т євих мет аморфоз. Предст ав-

ники повітряного знака візьмуться за перебудову, закотивши рукава. Вони розірвуть відносини, 

які набридли, змінять рутинну роботу на  творчість і навіть переглянуть коло своїх друзів. 
 
Рак. Для раків рік може видатися досить напруженим. Активні дії робити не мож-

на, оскільки є ймовірність вплутатися в затяжний конфлікт. Низка розчарувань принесе занепад сил 

і депресію, тому протягом року краще  займатись  звичними справами. Кінець осені подарує Ракам 

особисте і фінансове благополуччя. Не все так погано, якщо приділити час для самоосвіти і пошуків 

себе.  
Лев. Левам передбачення обіцяють виконання найсміливіших фантазій. Збудеться все, про що мрі-

ялося раніше, а для втілення ідей Півень подарує сприятливу можливість. Будь-які події будуть 

обертатися на користь, а вдача супроводжуватиме на роботі, у бізнесі й любові. Пошуки другої 

половинки затягнуться на невизначений термін, зате можна присвятити себе творчості та навчан-

ні.  
 

Діва. У першій декаді Діви відчують надзвичайний прилив сил, який не знизиться протягом 

останніх 12 місяців. Представники земного знака займуться самовдосконаленням. Принципи і жит-

тєві переконання будуть переглянуті, а соціальні і професійні сфери розширять горизонти.  
 
Ваги. Ваги ризикуют ь пост раж дат и від власної нерішучост і. Пот очні пробле-

ми лягають непосильним тягарем на плечі представників повітряного знака. Зміни в особистому 

житті настають у другому півріччі, але вони спричинять  невдачі в кар’єрі. Щоб цього не сталося, 

необхідно навчитися відокремлювати головне від другорядного. 
 

Скорпіон. Рік для Скорпіона ст ане щасливим і спокійним, ніякі негаразди не пот ривож ат ь 

представників водяного знака. Всі прогнози здійсняться, адже для цього буде достатньо і часу, і 

сил, і коштів. Вдалі переїзди, зміна місця роботи і нові відносини. Необхідно прислухатися до своєї 

інтуїції. Насичене особисте життя порадує стабільністю і гармонією.  
 
Стрілець. Ст рілець вж е з почат ком року навчит ься радіт и дрібницям і дивит ися на ж ит т я 

через призму оптимізму. Півень надасть безліч унікальних можливостей, якими нерозумно не ско-

ристатися. Від планування подорожей бажано відмовитися, оскільки благополучних прогнозів про 

поїздки немає.  
 

Козеріг. Козеріг займет ься пошуком гармонії для набут т я внут рішнього балансу. Пробле-

ми будуть виникати протягом усього року, а вирішувати їх доведеться рішуче і швидко. Насиче-

ність подій переплітається з життєвими труднощами, але при цьому рік дуже вдалий. Знайдеться 

час і на спілкування з друзями, і на особисте життя, і на підкорення нових висот у кар’єрі. 
 
Водолій. Водолію доведет ься переж ит и всю гаму емоцій. Предст авники повіт ряного  знака 

навряд чи підозрювали, яка буря таїться у них всередині. При прийнятті рішень необхідно по-
кладатися лише на інтуїцію та власну думку. Прогнози і рекомендації оточуючих можуть лише 
нашкодити зародженням відносин.  
 

Риби. На шляху в Риб виникне чимало т руднощів. Навіт ь для мінімального успіху знадо-

биться чимало сил та енергії. У 2017 році Риби зможуть зайнятися улюбленою справою, змінивши 

місце роботи. Завадити здійснити мрію  може тільки природна лінь, тому важливо взяти себе в руки і 

йти вперед.  
Ганна Кучерява  

http://rik.co.ua/?p=5034


Ганна Кучерява 

 

Новий рік – улюблене свято. Більшість заздалегідь намагається знайти, що приготувати на Новий 

рік, щоб скласти святкове меню, тому ми підготували для вас багато новорічних рецептів. Урізноманіт-

ніть свій святковий стіл! Вашій увазі пропонуються  новорічні салати, десерти, солодощі та багато 

іншого. У цьому розділі ви знайдете кращі новорічні рецепти з фото, які стануть окрасою вашого свят-

Різдвяні цукерки «Тростини» 
 цукрова паста (мастика) біла - за бажанням 
 червоний харчовий барвник - кілька крапель 
 олія м’яти (кориці або мандарина) - за смаком 
 цукрова пудра для посипання. 

Готуємо так: 
     У мастику додайте масло м’яти, ретельно замісіть. Розділіть мастику на дві рівні 

частини, в одну додайте червоний харчовий барвник, перемішайте. Ще раз розділіть 

мастику навпіл і скрутіть в ковбаску. Розкачайте їх і перекрутіть між собою, можна 

сформувати у вигляді тростин або дрібно порізати на цукерки-льодяники. Посипте цук-

ровою пудрою. Підсушуйте їх протягом 2 днів. 

Пряничні імбирні 

чоловічки 
 мед - 200 г. 
 цукор - 110 г. 
 какао - 3 ст. ложки 
 масло - 140 г. 
 мелений імбир - 1 ч. 

ложка 
 яйце - 1 шт. 
 борошно - 480 г 
 сода - 1 ч. л. 

 

Готуємо так: 
Мед, цукор, какао і сіль нагріти в каструльці до повно-

го розчинення цукру і меду, довести до кипіння. Зняти з 

вогню, вмішати масло, імбир і корицю. Дати суміші охоло-

нути. Перелити її в миску чи каструлю, додати яйце, збити. 

Окремо змішати  борошно з содою і в кілька прийомів до-

дати до медової суміші.  Сформувати з тіста кулю, огорну-

ти харчовою плівкою, поставити в холодильник на годину. 
Розкачати тісто, за допомогою формочок вирізати чо-

ловічків. Викласти на деко, накрите пергаментом, і поста-

вити в розігріту до 170 °С духовку на 10 хвилин. Готових 

пряничних чоловічків можна оздобити помадкою, шокола-

дом чи кремом за власним бажанням. 

Безалкогольний 

глінтвейн 
 3 ст. виноградного 

або яблучного соку 
 0,5 ст. води 
 половина свіжого 

яблука 
 2 ст.л. натертої цед-

ри апельсина 
 2 ст.л. родзинок 
 1 ч.л. кориці в пали-

чках 
 0,5 ч.л. сухої гвоздики 
 4 горошинки духмяного перцю 
 щіпка молотого імбирю 
 щіпка кардамону 
 цукор або мед ‒ за смаком 

Готуємо так: 
Готувати глінтвейн найкраще в скляній або емальова-

ній посудині. Вливаємо в каструлю воду, виноградний 

(яблучний) сік. Ставимо її на маленький вогонь і по черзі 

додаємо всі інгредієнти: спочатку цедру, потім яблуко 

(попередньо порізавши його на невеликі шматочки), родзи-

нки і прянощі. Перемішуємо все і чекаємо, поки наш глінт-

вейн як слід не прогріється. Але при цьому його ні в якому 

разі не можна доводити до кипіння! Вимикаємо вогонь і 

накриваємо каструлю кришкою. Через п’ять хвилин можна 

розливати глінтвейн по келихах. 

Кіськова Анастасія 
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