
АНОНСИ

МЕГУ: 27 років успіху!

Шановні студенти, 
батьки, викладачі 

та працівники 
університету!

У 2021 році нас чекають нові виклики, але це тільки 
згуртує нас. У 2021 у нас будуть нові цікаві справи, які на-
дихнуть нас. А головне – поряд будуть добрі друзі, очі яких 
зігріють нас. 

Бажаю, щоб у цьому році все почалося по-новому: 
щоб були нові успіхи в діяльності, нові високі результати в 
роботі, нові сподівання і нові перемоги, нові яскраві емоції 
та нові щасливі події. Всім добра і блага!  

Бажаю у новому році міцного здоров’я, вагомих 
здобутків і просувань у кар’єрі, високих цілей і безперечних 
успіхів, глибокої поваги і щасливого життя!

З повагою, президент МЕГУ, 
професор Анатолій Дем’янчук

Щиро вітаємо Вас з Новим роком та Різдвом Христовим!
Бажаю, щоб у наступаючому році з нами сталося те 

чудо, про яке ми всі мріємо. Хоч у кожного воно своє, але 
воно обов’язково найнеобхідніше і найважливіше. 

Бажаю, щоб всі ми були живі й здорові! Бажаю в на-
ступному році бути в оточенні позитивних і доброзичливих 
людей, переживати тільки приємні емоції, радіти кожному 
прожитому дню, дарувати радість та посмішки оточуючим.

Бажаю досягати нових вершин і самореалізовуватися. 
А також безліч радісних моментів, які перейдуть в приємні 
спогади, і зустрічей з вірними друзями та коханими людьми.

З повагою, ректор МЕГУ, 
професор Віталій Дем’янчук

Вітаємо з отриман-
ням високого наукового 
звання

2 стор.
Стань «Миколаєм» для 
самотньої дитини

2 стор. 
Навички створення 

власного бізнесу опа-
нували студенти еко-
номічного факульте-
ту                       

3 стор.
Благодійна ініціатива 
педагогічного факуль-
тету

3 стор. 
Історія нового року до 
сьогодення

4 стор. 

У кожного різдва своя 
історія

5 стор.
Ц е н т р  ф а х о в и х 
студій розпочав ро-
боту на економічному 
факультеті

6 стор.
Н а  ф а к у л ь т е т і 
журналістики відбулась 
зустріч із випускницею 
Оленою Медведєвою

6 стор.
М а й с т е р - к л а с 
«Christmas Time» за 
у ч а с т ю  Ш е р о н  т а 
Боббі Воткінс (США) 
відбувся на історико-
ф і л о л о г і ч н о м у 
факультеті

6 стор.
Святий Миколай, Santa 
Claus чи Дід Мороз

8 стор.
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Вітаємо з отриманням високого 
наукового звання

Вітаємо ректора нашого уні-
верситету Віталія Дем'янчука з 
присвоєнням вченого звання про-
фесора кафедри кримінального 
права і правосуддя (Наказ МОН 
України № 1188 від 26.11.2020 р.). 

А також кандидата педагогічних 
наук  І рину  Будз  в і таємо  з 
присвоєнням вченого  зван -
ня доцента кафедри романо-
германської філологіїї (Наказ МОН 
України № 1188 від 26.11.2020 р.). 

Зичимо міцного здоров’я, творо-
го натхнення, подальших успіхів у 
науковій діяльності!

Бажаємо подальших звершень 
у науковій роботі та визнання на 
найвищому рівні!

Адміністрація та викладачі взяли 
участь в Міжнародній науково-

практичній конференції 
Президент та Ректор, 

а також викладачі Між-
народного економіко-гу-
манітарного університету 
імені академіка Степана 
Дем’янчука взяли участь 
в I Міжнародній науково-
практичній конференції 
«Вектори інноваційного 
розвитку» на базі «Бара-
новичського державного 
університету» (Республі-
ка Білорусь).

Під час конференції 
було розглянуто ряд ак-
туальних проблем та 
питань Проведено май-
стер-класи, воркшопи, 
тренінгові майданчики, 
вебінари, цикл відкритих 
лекцій, а також відбу-
лись засідання науков-
ців на тематичних науко-
в и х  с е к ц і я х .  Й о с и п 

Джунь доповідав на сек-
ції 5. Актуальні пробле-
ми математики, фізики 
та інформатики. 

Забезпечення якості 
підготовки фахівців інже-
нерного профілю. Разом 
із Юрієм Лотюком Йосип 
Володимирович також 
долучився до роботи у 
секції 11. Психологія: 
тенденції розвитку та 
інновації. Лілія Овдійчук 
працювала у секції 10. 
Сучасні тенденції розви-
тку педагогічної науки в 
контексті соціально-гу-
манітарних знань. Про-
ректор із наукової робо-
ти Володимир Борейко 
виголошував доповідь 
на секції 9. Екологія і 
екологічна освіта: про-
блеми, перспективи, ін-
новації.

Стань «Миколаєм» 
для самотньої дитини

У рамках 
благодійної 
д і я л ь н о с т і 
факультету 
журналістики 
ц ь о г о р і ч 
було прийня-
те  р ішення 
і н і ц і ю в а т и 
бл а год і й н у 
акц ію  «По -
д а р у н о к 
дітям».  Про-
в о д и л а с я 
вона спільно 
і з  БО «Да -
рунок», яку 
створила та 
очолює випускниця факультету журналістики Марія 
Ясинчук. 

До такої важливої місії вирішили долучитися 
студенти усіх факультетів Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степа-
на Дем`янчука та співробітники університету.

Збір засобів гігієни та канцелярії проводився 
на факультеті напередодні Дня святого Мико-
лая. А вже на свято усі отримані речі у рамках 
волонтерськької допомоги передали у Дубенську 
спеціалізовану школу І-ІІ ступенів. 

Зокрема, зібрано:  розмальовки, фломастери, 
олівці, зошити, гумки, ручки, клеї, кольоровий кар-
тон та папір, зубні щітки та пасти, мило, шампуні, 
антипарспіранти, гігієнічні прокладки. 

Вони будуть передані для всеукраїнської 
благодійної організації Дарунок. Волонтери по-
дарують допомогу для підопічних Дубенської 
спеціальної школи |-|| ступенів.  
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Навички створення власного бізнесу опанували сту-
денти економічного факультету

Участь у тренінговій програмі з проблем створення 
власного бізнесу є складовою практичних занять з 
дисципліни «Економіка і фінанси підприємств» (ви-
кладач – доц. Лариса Коваль) для студентів освітніх 
програм бакалаврського рівня «Менеджмент організа-
цій» та «Державні фінанси і фінанси бізнесу». Здобу-
вачі освіти отримали можливість сформулювати біз-
нес-ідею, зареєструвати «віртуальне» підприємство, 
знайти необхідні джерела фінансування, провести 
SWOT-аналіз підприємства, підібрати кваліфікований 
персонал, розрахувати прибуток та поріг рентабель-
ності, обрати оптимальну систему оподаткування.

Найцікавішим, на думку учасників тренінгу, було 
завдання щодо оптимального розподілу ресурсів за-
для отримання позитивного результату і розробки за-
ходів з підвищення прибутковості бізнесу. Можливість 
проявити навички креативного та критичного мис-
лення студенти отримали під час створення торгової 
марки і слогану «свого» підприємства.

На завершення тренінгу було проведено презен-
тацію «створеного» бізнесу. Це викликало у слухачів 
різні емоції, як і схвалення і критику, так і зацікавле-
ність, що проявилося у великій кількості запитань та 
відповідей.

Старшокласники Дубенської ЗОШ № 6 спільно з ви-
кладачами факультету журналістики МЕГУ долучили-
ся до конкурсу соціальної реклами

«Захисти здоров’я! Збережи 
життя!» Соціальний відеоролик 
під такою назвою виготовили 
школярі Дубенської ЗОШ № 6 
під керівництвом своїх шефів 
–  в и к л а д а ч і в  ф а к у л ьт е т у 
журналістики МЕГУ Андрія Смуся 
та Вікторії Золяк. Дане відео буде 
надіслане для участі у конкурсі 
учнівських робіт, оголошеного Ду-
бенською міською радою.

Дубенська міська рада оголо-
сила конкурс соціальної реклами 
з 4 листопада по 4 грудня з метою 
створення належних умов для 
формування основ здорового 

способу життя та протидії поши-
ренню шкідливих звичок. Разом із 
старшокласниками ЗОШ № 6 фа-
культет журналістики взяв участь 
у цьому конкурсі, оскільки спільно 
підготували відеоролик. 

- Співпраця між факультетом 
журналістики та Дубенською ЗОШ 
№ 6 триває і я впевнений, що у її 
результаті ми отримаємо майбутніх 
в и с о к о к л а с н и х  п р а ц і в н и к і в 
медійної сфери, а ролик буде 
належно оцінений членами журі 
конкурсу, - наголосив доцент кафе-
дри соціальних комунікацій МЕГУ 
Андрій Смусь.

Благодійна ініціатива педагогічного факультету
У рамках підтримки благодійної 

ініціативи та з нагоди Дня добрих 
справ «Щедрий вівторок» сту-
денти педагогічного факультету  
спеціальностей 012 «Дошкільна 
освіта», 013 «Початкова освіта», 
та 053 «Психологія» долучитися до 
Благодійного ярмарку «Творчість 
студентів – заради життя дити-
ни». В рамках цього заходу було 
представлено творчі та кулінарні 
вироби студентів усіх курсів, які 

вирішили власними силами до-
помогти тим, хто цієї помочі так 
потребує.

Ярмарок тривав лише один 
день, але ініціативним студентам 
вдалося зібрати бажані кошти. 
Сума у 3940 гривень перерахова-
на на рахунок благодійного фонду 
«Скарбниця Надії» за призначен-
ням «Допомога онкохворим дітям».

Дякуємо усім, хто долучився!



4 Спецвипуск

Історія Нового року до сьогодення

Новий рік – одне з найпопуляр-
ніших календарних свят. Цей день 
протягом століть щорічно відзна-
чають, знають, люблять і чекають 
люди, різні у своїх етно-національних 
традиціях і релігійних переконаннях.

 В Україні традиція новорічного 
святкування має особливо непросту 
та тривалу історію: наші прадіди у 
різний час святкували новий рік і в 
березні, і у вересні, і у січні – та й 
тепер 2 рази. 

Спочатку Новий рік для наших 
предків був цілком весняним святом. 
Оскільки у всіх стародавніх народів 
святкування Нового року зазвичай 
співпадало з початком відродження 
природи і в основному було при-
урочене до березня - початку земле-
робських робіт, то й давні слов’яни 
початок нового року асоціювали з 
приходом весни. 

Зима втекла – отже, настав новий 
рік. Точно сказати, як святкували Но-
вий рік в язичницькі часи на теренах 
Київської Русі не можуть жодні іс-
торичні джерела, але найімовірніше 
його пов’язували з появою нового 
місяця та святкували в переддень 
весняного рівнодення, називаючи 
«Новим Літом». В цей день бабак 
прокидається від зимової сплячки, 
виходить «на світ» і свище три рази. 
Свиснувши, він знову ховається в 
свою нірку, лягає на другий бік і буде 
спати аж до Благовіщення. 

Особливих святкувань цього дня 
не було, таке рішення мотивується 
тим, що в цей час Ісус Христос після 
хрещення та спокус дияволом в пус-
телі почав проповідування Царства 
Господнього, засвідчивши цим ви-
конання всіх пророцтв Старого За-
повіту та початок Нового. Дата ж ви-
брана через те, що перша проповідь 
Ісуса відбулась під час іудейського 

свята жнив, яке відзначається з 1 до 
8 вересня.

 З того часу 1 вересня (14 за но-
вим стилем) наші предки святкували 
день Преподобного Симеона Стовп-
ника — «Семена», який символізував 
прихід нового року. Цього дня ще в 
козацькій Україні на Семена справ-
ляли пострижини молодих хлопців 
і вперше садовили їх на коня. Із 
впровадженням папою Григорієм 
XIII нової календарної системи, що 
одержала назву григоріанської, або 
«нового стилю», всі європейські 
народи переходять на святкування 
Нового року 1 січня.  

Натомість Православна церква, 
відмовилася переходити на григорі-
анський через те, що за новим сти-
лем християнський Великдень іноді 
збігається з єврейським або наступає 
раніше, що заборонено.

Першого ж січня, на знак свята, 
люди мали вітати однин одного з 
Новим роком, а всі, у кого є невеликі 
гармати або рушниці, також опівночі 
мали стріляти в небо у своєму дворі. 
На великих вулицях з 1 до 7 січня 
вночі треба було запалювати багаття 
з дров або соломи. Ось що раніше 
використовували замість бенгаль-
ських вогників. 

У той час люди вірили, що, при-
крашаючи новорічну ялинку, вони 
роблять злі сили добрішими. Вже 
давно про це забуто наступними по-
коліннями, але ялинка, як і раніше, 
залишається символом новорічного 
свята. Лише у 1918 році на землях 
України впроваджується григоріан-
ський календар, а Новий рік знову 
починає збігатися з європейським. 

Однак православна церква про-
довжує відмовлятися переходити на 
новий стиль, через що усі нерухомі 
церковні свята та Новий рік продо-

вжують святкуватися за юліанським 
календарем. Оскільки традиційне 
народне святкування Нового року в 
Україні мало під собою глибоке релі-
гійне та звичаєве підґрунтя, то люди 
не могли відмовитися від старовин-
ного обряду прадідів та продовжува-
ли святкувати Новий рік між Різдвом 
та Водохрещам, тобто не 1, а 14 
січня. Саме це свято зберегло усю 
традиційну обрядовість та релігійно-
культовий зміст, які передавалися з 
покоління в покоління. 

Так з’явився в Україні Старий Но-
вий рік. Натомість свято 1 січня стало 
для українців веселим світським 
дійством, яке об’єднало нас з ре-
штою світу не лише однією спільною 
датою, а й традицією святкування. 
У свою чергу, Новий рік 14 січня за-
лишається невід’ємною складовою 
річного обрядового циклу українців 
та найповніше відображає традицію 
українського новорічного святкуван-
ня, яке перекликається з міфічними 
та релігійними уявленнями поколінь 
предків та несе у собі глибокий сим-
волічний зміст.

2021 рік буде роком Білого Ме-
талевого Бика. Китайці вірять, що 
тварина передає свої відмітні ознаки 
року, в який вона править. Знак горо-
скопу Бик володіє такими якостями, 
як рішучість, твердість, традиційність 
і працьовитість. Стихія Металу наді-
ляє його залізною волею, а білий 
колір - упевненістю в собі. Наступний 
рік обіцяє бути спокійним, він про-
йде в роботі над собою. Бик любить 
чесних, відповідальних і працьовитих 
людей. Це впевнений в собі і спо-
кійний знак, він не любить активність 
і зміни.

Перша половина року буде про-
дуктивною, в цей час рекомендуєть-
ся приділити увагу своїй кар’єрі. У 
другій половині 2021 року займіться 
своїм здоров’ям і бережіть нерви - це 
час стресів. Зустрічати рік Бика най-
краще вдома, в колі рідних і коханих 
людей. Галасливі вечірки і дискотеки 
Бику не до душі. 

На стіл найкраще подавати стра-
ви з овочів, м’ясо з картоплею,звичні 
новорічні салати, соління і консерва-
цію. Для напою оберіть компот, морс, 
натуральний сік. Щоб гідно зустріти 
рік Бика, вибирайте одяг білих і 
світлих кольорів. Жінкам підійдуть 
легкі сукні, металеві прикраси і пояси, 
сріблясті сумочки і туфлі. Чоловіки 
можуть надіти бежевий костюм і білу 
сорочку. Уникайте червоного кольору 
в одязі, щоб не розлютити бика!

Гринюк Катерина
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Різдво – одне з найважливіших 
християнських свят, яке 25 груд-
ня відзначають католики, а через 
два тижні після цього і християни 
східного обряду.

Українські церкви, попри всі 
розбіжності, об’єднує щонайменше 
одна особливість: усі вони, на відміну 
від більшості християнського світу, 
користуються астрономічно застарілим 
календарем, розробленим ще за Юлія 
Цезаря і названим на його честь.

Юліанським календарем, який 
відстає від астрономічного на 13 
днів, послуговуються як православні 
конфесії, так і Греко-католицька церк-
ва. Тоді як світська Україна разом з 
більшістю інших країн вже майже 100 
років живе за точнішим григоріанським, 
запровадженим у XVI ст. Саме ця 
невідповідність і зумовлює те, що 
українці, на відміну від решти світу, 
святкують Різдво після, а не до Нового 
року, який припадає на Різдвяний піст. 
А сам Новий рік відзначають двічі - за 
новим і старим стилями. Святкування 
Різдва 25 грудня підтримують 25% 
українців.  Різдво знаменує народжен-
ня Ісуса Христа, який, за віруванням 
християн, посланий Богом у світ для 
спасіння людства. Саме цей день 
поділив історію на «до» і «після» – від 
народження Христа почалось сучасне 
літочислення під назвою «наша ера». 
Різдво Христове має давню історію з 
унікальними традиціями та звичаями 
– люди прикрашають ялинки, готують 
святкові страви, колядують, ходять до 
церкви та відвідують родичів.

 Традиції святкування 
Різдва західного обряду
Р і зд в о  д л я  к ат ол и к і в  т а 

протестант і в  є  ос обливим і 
найважливішим релігійним святом. 
Напередодні Різдва люди дотриму-
ються Адвенту – часу в очікуванні 
свята, коли Свято об’єднує навколо 
усю родину, яка з трепетом прикрашає 
домівку до Різдва – це символізує віру і 
шанування Ісуса. Серед символів цього 
свята особливе місце займає ялинка, а 
також – різдвяний вінок, омела, солома 
та подарунки.

Ввечері 24 грудня, коли на небі 
з’являється перша зірка, родини зби-
раються на Святу Вечерю з пісних 
страв: риби, оплаток (пісний хліб), 
фруктів, горіхів та іншого. Перед почат-
ком трапези глава сім’ї читає уривок з 
Євангелія, родина співає першу коляду, 
потім усі переломлюють різдвяний хліб.

Після вечері родина збирається до 
храму – на Месу Надвечір’я Різдва, яка 
символізує єдність Отця і Сина. 

Меса розпочинається, переваж-
но, опівночі. Під час неї священик 

кладе у різдвяний вертеп фігурку не-
мовляти Ісуса. Друга святкова меса 
відбувається на світанку і символізує 
час появи на світ нового життя з 
утроби матері. А третя меса, яка 
відправляється вдень, доносить сим-
вол народження Ісуса у серця всіх 
віруючих. 25 грудня подається свят-
кова їжа. Головною стравою столу у 
більшості католиків і протестантів є 
запечена індичка, качка, свинина та 
інше. А також 25 грудня усі шукають 
подарунків від Санта Клауса чи Свято-
го Миколая.

Традиції святкування 
Різдва східного обряду. 
Православні та греко-католики 

відзначають День народження Христа 
7 січня. Для християн східного обряду 
свято Різдва Христового є важливим 
релігійним святом, але після Велико-
дня, який для них більш вагомий.

Щороку перед Різдвом християни 
дотримуються суворого різдвяного 
посту – Пилипівки, який починається 
з 28 листопада і закінчується 7 січня. 
Під час посту люди стараються ду-
ховно очиститись та покаятись у 
гріхах. Напередодні Різдва 6 січня 
відбувається Святий Вечір – люди 
готують 12 пісних страв на честь 12 
апостолів Христа. 

Традиційно на столі стоять узвар, 
пампухи, борщ з вушками і кутя, яка 
є головною стравою Святого Вечора.

А сідає родина вечеряти лише 
після того, як на вечірнє небо зійде 
перша зірка – господар хати запалює 
різдвяну свічку, промовляє молитву і 
благословляє їжу. 7 січня люди йдуть 
на богослужіння, а далі – ходять в 
гості до родичів та друзів, колядують 
та водять вертепи – пересувні театри 
з людей або ляльок, які показують 
вистави про  народження Христа у 
Вифлеємі. У цей день закінчується 
різдвяний піст і можна вживати будь-
які страви.

Чим відрізняється 
Різдво західного обряду від 

східного
Християни західного обряду святку-

ють Різдво з 24 на 25 грудня, у той час 
як віруючі східного обряду святкують 
народження Христа з 6 на 7 січня.

Також дещо в ідр ізняється 
важливість свята. Для Заходу на-
родження Христа – найважливіше 
релігійне свято у календарі, коли 
для Сходу важливішим за Різдво 
є Великдень – день Господнього 
Воскресіння. Різдво для католицького 
світу символізує родинне свято, коли 
для православних і греко-католиків 
це передусім – духовне свято. В обох 
християнських громад є Святвечір. 
Католики починають частування з 
оплаток або гостій – тонких хлібних 
пластин, якими причащають прихо-
жан у церкві. У католиків колядування 
не так поширено, як у православних 
і греко-католиків, і вони, зазвичай, 
співають різдвяних пісень у родинному 
колі. Натомість, віруючі східного обряду 
йдуть колядувати в кожну хату – так 
колядники приносять звістку про на-
родження Сина Божого.

Як і у будь-якого іншого релігійного 
свята, у Різдва існує свій власний 
список заборон, яких необхідно до-
тримуватися, якщо ви хочете провести 
свято правильно. Найголовнішою 
традицією, звісно, є піст, який триває 40 
днів. Протягом цього часу православ-
ному християнинові не дозволяється 
вживати м’ясо і молочну продукцію. 
Зокрема, у  Святвечір не можна їсти 
до початку самої вечері, а після Святої 
Вечері, не можна прибирати страви зі 
столу, аж до настання самого Різдва.  
Нікому цього дня не можна працювати, 
прибирати та виносити з дому сміття 
та родині бажано не сваритися, а бути 
дружніми, щоб не було непорозумінь.

Бурченя Наталії

У кожного Різдва своя історія
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Центр фахових студій розпочав роботу на 
економічному факультеті

Підписання угоди між Рівненським обласним цен-
тром зайнятості та ПВНЗ «Міжнародний економіко-
гуманітарний університет імені академіка Сте-
пана Дем’янчука» про співпрацю у забезпеченні 
діяльності Центру фахових студій, створеного 
на економічному факультеті з метою сприяння 
професійної самореалізації молоді, попередженню 
молодіжного безробіття, реалізації спільних програм, 
проектів, заходів тощо відбулося 27 листопада і вже 
вступило в силу.

Розроблений і узгоджений сторонами угоди План 
роботи Центру передбачає: проведення фахівцями 
служби зайнятості тренінгів та семінарів з метою 
розширення компетенцій студентів; підвищення 
рівня їх самооцінки, мотивації до праці; опанування 
ними ефективними формами та методами техніки 
пошуку роботи, самопрезентації під час співбесіди 
з роботодавцем, побудови плану професійної 
кар’єри; організацію проходження виробничої та 
переддипломної практики у Рівненському обласному 

центрі зайнятості; відпрацювання студентами прак-
тичних навичок шляхом участі у проведенні тренінгів 
для безробітних, зайнятого населення, жителів ОТГ; 
освоєння студентами додаткових компетенцій за 
допомогою участі у проведенні профорієнтаційних 
семінарів для учнівської молоді тощо.

На факультеті журналістики відбулася зустріч із ви-
пускницею Оленою Медведєвою

На факультеті журналістики 
відбулася зустріч із випускницею 
Оленою Медведєвою, самобут-
ньою майстринею вишиваної 
книги «Лісова пісня», що ва-
жить понад сім кілограм та ста-
ла найціннішою у ХХІ столітті  
офірою Лесі Українці.

На зустріч і  пані  Олена 
розповіла історію зародження 
задуму вишивання об’ємної 
праці та поділилася враженнями 
від процесу втілення ідеї.

Студентів особливо цікавило 
те, як саме майстриня стала на 
шлях роботи над креативними 
книгами. Виявляється, у скарбі 
вишивальниці вже достатньо вели-

ка кількість робіт, серед яких вісім 
великих фоліантів із розмірами 
сторінок 60х42.

Пані Медведєва відкрила 
завісу й над іншими своїми 
проєктами. Вона створює 
анімації, працює над видав-
ництвом книг та видає не 
лише свої розповіді, але й 
незвичні інтерв’ю з видат-
ними рівненськими дітьми, 
буквар та допомагає у процесі 
підготовки та друку книг тала-
новитим мешканцям нашого 
міста.

Н а  з а в е р ш е н н я  у с і 
присутні змогли власноруч 
потримати масштабну виши-

вану роботу та сфотографуватися 
із майстринею.

Майстер-клас «Christmas Time» за участю Шерон та Боббі Воткінс 
(США) відбувся на історико-філологічному факультеті

С т уд е н т и  п е р ш о -
го курсу спеціальності 
014  Середня  осв і та 
«Мова та література 
(ан гл ійськ а )»  взяли 
участь у передріздвяному 
майстер-класі з ініціативи 
к а ф е д р и  р о м а н о -
германської філології 
та викладачів Шерон та 
Боббі Воткінс (США).

Зустріч з американсь-
кими друзями відбулася 
на платформі Zoom. Сту-
денти спробували себе 

в ролі героїв Різдвяної 
історії, взяли участь в 
обговоренні традицій 
святкування Різдва в 
Україні та США.

Дружня атмосфера 
зустрічі сприяла неви-
мушеному спілкуванню з 
носіями мови та створен-
ню різдвяного настрою.

Нагадаємо, що Ше-
рон та Боббі Воткінс вже 
знайомі зі студентами, 
оскільки проводили май-
стер-класи в МЕГУ.
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Містична атмосфера на Андрія. Історія 
свята, традиції та  заборони

День святого Андрія є одним із найбільш 
таємничих та цікавих, він багатий на різні веселі 
традиції.

Щорічно 13-го грудня християни відзначають 
свято на честь основоположника християнства в 
Україні – День святого Андрія Первозванного – свято 
в пам’ять про першого учня Сина Божого, який приніс 
християнську віру на землі Русі і передбачив виник-
нення великого граду на Київських горах. У народних 
традиціях День Андрія здавна вважався найкращим 
часом для ворожінь на любов і долю. 

День святого Андрія: історія та по-
ходження свята

За євангельським переказом, Андрій, родом з 
Віфсаїди (Галілея), був найближчим учнем пророка 
Іоанна Предтечі, який хрестив Ісуса Христа. Святий 
Іоанн сам направив майбутніх апостолів Андрія 
Первозванного і Іоанна Богослова до Ісуса, вказавши, 
що він є Агнець Божий. Андрій першим з апостолів 
пішов за Христом, а потім привів до нього свого бра-
та Петра. Тому апостола Андрія і називають Перво-
званним. Після зішестя Святого Духа на апостолів, 
святий Андрій вирушив проповідувати в східні країни. 
Пройшов Малу Азію, Фракію, Македонію, узбереж-
жя Чорного моря, Крим, Причорномор’я і по Дніпру, 
піднявся до того місця, де тепер розташований Київ. 
Апостол піднявся на гори, благословив їх і поставив 
на вершині хрест. Потім святий продовжив свій шлях 
по Дніпру і дістався до поселень слов’ян, де був по-
будований Новгород. Звідси він пройшов через землі 
варягів до Риму і знову повернувся у Фракію, де в 
невеликому візантійському селищі (майбутньому 
могутньому Константинополі) заснував християнсь-
ку Церкву. На своєму шляху Первозванний апостол 
зазнав багато печалей і мук від язичників - його ви-
ганяли з міст, били. Але і багато чудес Господь явив 
через учня Свого. Апостольський шлях святого Андрія 
завершився в грецькому місті Патри, де в 62 році він 
був розп’ятий на хресті, що мав форму літери «Х».

Свято апостола Андрія Первозванного було вста-
новлено православною церквою одразу після запро-
вадження християнства на Русі. Однак саме на період 
12-13 грудня припадало язичницьке свято на честь 
божества Калити. За віруваннями, Калита спускався 
на землю в найтемніший час року, щоб врятувати 
зимове сонце. Зараз від спогадів про Калиту зали-
шилась лише гра, у яку грає молодь на Андріївських 
вечорницях.

Андріївські вечорниці: ігри та обряди
Вечорниці, або «пролог» – чи не найулюбленіше 

зимове дійство серед молоді. Після нудьгування 
вдома у парубків та молодиць випадає можливість 
зустрітись з ровесниками, позалицятися та навіть на-
ворожити собі пару. Спершу незаміжні дівчата винай-
мали хату для вечорниць, приносили різні продукти 
для приготування обрядового печива й «калити», 
брали з собою ворожильні атрибути й, звичайно, за-
прошували хлопців. Коли починало вечоріти, дівчата 
брались за перші ворожіння: випікали печиво з на-
чинками, які мали пророчити майбутнє, обрядову 
«калиту» і балабухи. За повір’ям, чию балабуху з’їсть 
собака – та дівчина скоро вийде заміж. Як тільки 

мали прийти парубки, дівчата ставили їм перепону: 
обв’язували ланцюгом або мотузкою вхід. Якому 
молодику вдалось найпершому увійти до хати – тому 
й судилось одружитись в новому році. Після вечері 
молодь розпочинала обрядові ігри, які залишились 
серед наших традицій ще й дотепер. Найцікавішою з 
них є «Калита» – гра для парубків з твердим борош-
няним коржем, який підв’язували за мотузку. Парубок 
повинен зі зв’язаними руками дострибнути й відкусити 
шматок обрядової паляниці. Звісно, відкусити «кали-
ту» було важко, бо той, хто тримав мотузку, смикав за 
неї, а паляниця підстрибувала аж до стелі. Головне 
в цій справі – не засміятися, бо як хто засміється, то 
піде додому обмащений сажею. Наприкінці вечорниць 
парубки вирушали робити вподобаним дівчатам збит-
ки: знімали брами, малювали вікна вапном, лякали по 
дорозі додому молодиць, які затримались, щоб пово-
рожити. Вважалось, що такі збитки – це своєрідне усу-
нення перешкод на шляху до одруження. У народних 
традиціях День Андрія здавна вважався найкращим 
часом для ворожінь на любов і долю.

Традиції Дня святого Андрія
Андрія з нетерпінням чекали всі незаміжні дівчата, 

адже саме в ніч на 13 грудня за новим стилем було 
прийнято ворожити на судженого-рядженого. В цей 
день всі незаміжні моляться Андрію Первозванному, 
щоб він подарував їм гарних наречених.

Що не можна робити на Андрія
Починаючи з Дня Андрія вступають в силу забо-

рони, що діють до Нового року або Хрещення, на всі 
види шиття, Мотанка ниток, щоб «звірі не моталися 
близько загонів». Вважалося, що порушення такої 
заборони може накликати біду на весь рід. Також 
за традиціями в будинку, де з особливим трепетом 
відзначали День Андрія, очікується хороший і родю-
чий урожай.

Що треба робити на Андрія
За старих часів вірили, якщо напередодні дня 

святого апостола Андрія гарненько попаритися, на 
цілий рік можна позбутися від усіх хвороб. Відомо, що 
Святий апостол Андрій Первозванний – покровитель 
професій, пов’язаних з морем. Йому моляться про 
захист тих, хто виходить в плавання. Святий також 
протегує перекладачам і вчителям іноземної мови. 
Батьки дочок і дівчата на це свято просять Святого 
Андрія Первозванного про вдале заміжжя.

Прикмети на Андрія
Якщо в ніч на Андрія падає сніг – то не припинить-

ся до початку наступного тижня.
Якщо у річці шумить вода, то суне велика 

завірюха.
На Андрія робиться дівицям надія.
Якщо на Андрія Первозванного сонячно, але тисне 

мороз – бути доброму врожаю.
Якщо покласти біля ліжка миску з водою, то 

неодмінно уві сні прийде суджений.
Святкування на Андрія й досі одне з найцікавіших 

та найбільш колоритних. Під час ворожінь дівчата за-
тамовують подих, а хлопці міцно сплять, щоб зайти у 
сон до судженої.
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Святий Миколай, Santa Claus чи Дід Мороз?
Настав довгоочікуваний грудень. 

Місяць, що розпочинає зиму та прино-
сить подарунки. І перше подарункове 
свято – 6 або 19 грудня відповідно до 
юліанського чи григоріанського кален-
даря – це  День святого Миколая.

Про  сам у  легенду  дарування 
подарунків написано багато. А от де 
вперше почали дарувати подарун-
ки за прикладом святого та як по-
справжньому його називати розкажемо 
більше.

О т о ж ,  Д е н ь  с в я т о г о  М и к о -
лая перетворився на дитяче свя-
то найімовірніше у середньовічній 
Німеччині. Там напередодні цього 
свята батьки презентували дітям 
новий зимовий одяг. Згодом почали 
робити це таємно, вночі, щоб діти 
вірили в чудеса святого. А потім, окрім 
чи замість одягу, почали дарувати 
іграшки, солодощі і клали їх у череви-
ки чи шкарпетки, які діти напередодні виставляли 
біля каміну. Неслухняні діти отримували в’язку 
різок. (Все як і у нас сьогодні).

Згодом ця традиція поширилася і у сусідніх 
країнах  – Австрії, Чехії, Іспанії, а звідти до 
Нідерландів, Польщі, а відтак до України. У часи 
Реформації, прихильники якої заперечували 
надто активне вшанування святих, у деяких про-
тестантських країнах замінили Святого Миколая 
на новонародженого Ісусика, який приносив 
подарунки на Різдво. І лише в Нідерландах і 
надалі відзначали свято Сінтер Клаас, яке згодом 
дісталося і до США. Там назва була спрощена на 
Санта Клаус, але поширилася різдвяна традиція 
дарування.

Ось так з’явився відомий тепер на весь світ 
казковий персонаж. До речі, образ «Санти» як 
старенького, трохи пузатого, червонощокого 
дідуся з мішком за плечима вперше був описа-
ний у віршованій казці Клемента Кларка Мура у 

1823 році, яку він розповів 
своїм дітям. Вірш випадково 
був опублікований і отри-
мав широку популярність. 
Але це ще не все. Сучас-
ного Санта Клауса зобра-
зила та популяризувала 
саме у комерційних цілях 
компанія Сoca-Cola у 1931 
році. Червоно-біле вбрання 
казкового дідуся символізує 
основні кольори компанії. 
Причому,  кок а-кольного 
Санту художник змалював 
з цілком реальної люди-

ни – свого друга і сусіда Лу Прентіса. Так, Санта 
став комерціалізований, а його образ все більше 
віддалявся від прототипу.

Стосовно Діда Мороза, то тут дещо інша 
історія. Його почали популяризувати у СРСР у 30-х 
роках ХХ ст., щоб замінити святого Миколая та на 
противагу популярному Санті, оскільки тодішній 
лад був атеїстичний та антикапіталістичний. 
Радянський Дід Мороз приносив подарунки на 
Новий Рік. Сучасний його образ дуже подібний до 
американського Санти, але його формували пере-
важно художники та кінематографісти колишнього 
СРСР. В Україні ж вперше провели організоване 
новорічне свято для дітей за участю Діда Мороза 
у 1935 році. Так з’явився ще один зимовий персо-
наж.

Крім того, Святий Миколай відомий під ба-
гатьма іншими іменами: Mikulás (Чехія, Сло-
ваччина, Угорщина), Nikolaus (Німеччина), Père 
Noël (Франція), Pai Natal (Португалія), Babbo 
Natale (Італія), Noel Baba (Туреччина), Sinterklaas 
(Нідерланди), Father Christmas (Великобританія) 
і вже зовсім не подібні до нашого чи відомого 
нам звучання Dzmer Papi (Вірменія), Joulupukki 
(Фінляндія), Moş Crăciun (Румунія), Julemanden 
або Julenissen (Данія), і ще низка імен.

Отож, саме святий Миколай є прообразом Сан-
та Клауса та альтернативою Діда Мороза. На жаль, 
останні два витвори настільки видозмінились від 
свого передвісника, що вже неможливо вбачити у 
них образ святого. Але, як би ми його не називали, 
його місія всюди залишається одноковою – при-
носити радість і дітям, і дорослим. 

Пам’ятайте традиції. Даруйте та от-
римуйте подарунки. І насолоджуйтесь свя-
том.


