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 “СтудІнфо“ - це газета факультету української філології  та 

журналістики Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка, спрямована на висвітлення актуальних питань 

студентського життя.

 Ми не припиняємо знайомити молодь із найцікавішими 

темами, подіями та заходам, які стосуються освіти, студентського 

життя, навчання в нашому університеті.

 Як редактор, я хочу, щоб газета не просто була швидким 

та справді масовим ЗМІ, але й змогла донести до студентів та 

представників органів студенського самоврядування ідеї, які в 

подальшому зможуть втілюватись у відповідних корисних заходах. 

Якщо ми зможемо піднімати достойні теми, то й зможемо знайти 

людей, які усвідомлюють потребу докласти зусиль в правильне русло, 

яке сприятиме нашому розвитку. 

 Бажаючи стати кращим, швидшим, якіснішим, колектив 

газети “СтудІнфо” розпочинає позиціонувати себе як представник 

нових медіа. Від сьогодні “СтудІнфо” – це ще й онлайн-ресурс, 

відкритий для висловлення аналітичних статей, що торкаються 

сучасної молоді. Для того, щоб стати справді дієвим виданням, нам 

потрібні люди, які його побудують та укріплять. То ж звертаюсь до 

всіх охочих розділити нашу ініціативу пітримання якісного контенту 

– ми чекаємо на Вас, як на єдине джерело думок студентства. 

 За роки свого існування наш вищий навчальний заклад 

підготував близько 60 тисяч фахівців для освітньої та інших галузей 

національного господарства, понад 350 фахівців вищої кваліфікації 

— докторів і кандидатів наук. Тисячі вихованців університету 

стали майстрами педагогічної справи, вченими, відомими своїми 

науковими здобутками як в Україні, так і за її межами. Чимало з 

них займали і займають професорські посади в багатьох вищих 

навчальних закладах країни, працюють у системі державного 

управління, є відомими громадськими діячами тощо.
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туденти факультету 
української філології 
та журналістики взяли 
участь у Міжнародному 

етнофестивалі «Коляда де? До 
Кам’янця іде!». 21 грудня 2019 року 
у Старому місті на площі Польський 
ринок вони представили 
театралізоване дійство – етнічний 
обряд приготування різдвяної куті.

 Наприкінці грудня в КПНУ 
імені Івана Огієнка поселилася 
атмосфера свята, адже людям 
під силу бути щасливими, якщо 
вони цього хочуть. Студенти 

факультету української філології та 
журналістики не змогли стримати 
новорічний настрій в собі, тому 
вирушили підкорювати серця 
глядачів на сцені Старого міста. 
Дійство стосувалося Різдва. Як 
на мене, найсвітлішої події року. 
І то нічого, що все відбувалося 
за 17 днів до нього. Адже свята 
починаються не з червоної відмітки 
в календарі, а з відчуття радості в 
душі.

 Як прикрасити хату, 
забавити дітей, наворожити 
судженого, приготувати смачну 

кутю – це здається схожим на 
пошукові запити в Google, чи не 
так? Утім, знавці українського 
фольклору знають усякі лайфхаки 
набагато краще, ніж Інтернет. 
Не те, щоб ми жили у минулих 
століттях, ні. Проте часто поринали 
у традиції наших предків завдяки 
фольклорній і діалектологічній 
практикам. З допомогою 
викладачів відшукали давно забуті 
звичаї і 21 грудня відтворили їх 
на сцені. Щоб пам’ять про традиції 
жила вічно, щоб кожна господиня 
знала, як правильно готуватися до 
Різдва.

У ПЕРЕДЧУТТІ 
РІЗДВА

С

ТРАДИЦІЇ УКРАЇНИ

ТАНЦІ, ПІСНІ І КОЛЯДКИ

ГОТУЄМОСЯ ДО РІЗДВА

#АВТЕНТИЧНО

СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ

Свято наближається!

 Розпочалося усе 
святково, кольорово і пісенно, 
з танців, сміху і тремтіння рук. 
Хоча то була ще репетиція, трохи 
хвилювалися, адже розуміли, 
яка це відповідальність 
представляти університет. 
Усе мало бути на найвищому 
рівні й, думаю, нам вдалося. 
Ми старанно намагалися 
вжитися в роль, бо обов’язків 
мали чимало: заготувати ще 
з літа сіна на дідух, провіяти 
пшеницю, потім варити її у печі 
не менше п’яти годин, потерти 
мак, набити горіхів, забавити 
дітей («квокайте на дідухові, 
там знайдете подарунки»), 
почути, як худоба розмовляє, 
наворожити старшій доньці 
судженого, заспівати колядку, 
щоб остаточно усі присутні 
відчули дух Різдва. За гучністю 
оплесків було зрозуміло 
– реалізували задумку 
на «відмінно». Ми собою 
задоволені й навіть дуже 

щасливі, що інсценізували 
обряд приготування різдвяної 
куті (навіть захотілося 
скуштувати чимшвидше).

 Одягнули традиційний 
український одяг, затанцювали 
під «Смереку», приготували 
найсмачнішу на Поділлі кутю, 
заколядували «Добрий вечір 
тобі, пане господарю» – думаю, 
наш факультет стовідсотково 
готовий до різдвяних свят. А 
ви?

 Валерію Васильовичу  
Щегельський, дякуємо за 
сценарій і реквізити!

 Ларисо Іванівно Громик, 
дякуємо за терпіння (стільки 
разів слухати «Добрий вечір 
тобі, пане господарю» нашими 
«майстерними» голосами не 
кожен би витримав)!
 

Різдво – це сезон 
розпалення вогню 
гостинності в домі, 
добродушного вогню 
мислосердя у серці...”

Вашингтон Ірвінг

Вікторія Крива, студентка ІІІ курсу
факультету української філології та журналістики
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  Захід зорганізовано за підтримки 

Міністерства інформаційної політики України, Кам’янець-

Подільської міської ради та відділу виховної роботи та 

гуманітарної освіти Університету Огієнка. Модератором 

заходу стала Олена Жемчугова.

 Під час своєї 

доповіді Володимир 

розповів про те, яким 

чином він протидіяв 

російському агресорові, 

про організацію 

партизанського руху 

опору на тимчасово 

окупованій території, 

інші аспекти російсько-

української війни. 

Зворушливим моментом 

зустрічі була розповідь 

Жемчугова про цькування 

з боку Ґрехема Філіпса, 

російського пропагандиста британського походження, котрий 

знімав Володимира на відео в день повернення додому.

«Я ніколи не вмикаю “героя“. Так, у мене є це звання, я 

отримав його гідно, у боротьбі за кордони держави, за мир 

в українських домівках. Я вважаю себе простою людиною, 

відкритою для всіх».

 Наприкінці зустрічі Володимир презентував для 

студентів університету літературу, видану за підтримки 

Міністерства інформаційної політики України.

 Довідка: Володимир Жемчугов народився в місті 
Красний Луч Луганської області, український партизан, 

учасник російсько-української 
війни. В період з грудня 
2014 року по вересень 2015 
року провів 30 спеціальних 
операцій зі знищення 
військових об’єктів ворога та 
особового складу окупаційних 
військ. У вересні 2015 року, 
під час виконання чергового 
бойового завдання, при спробі 
захоплення противником 
отримав важкі поранення, з 
якими й потрапив у полон. 
Спочатку утримувався 
у шпиталі в Луганську, з 

травня 2016 року був ув’язнений у Луганському СІЗО, 
де піддавався допитам контррозвідувальних органів 
проросійських бойовиків. Попри все це Володимир 
залишився патріотом своїй держави, за що в 2017 році був 
нагороджений званням Героя України.

ЗУСТРІЧ ІЗ ГЕРОЄМ 
УКРАЇНИ

ВОЛОДИМИР ЖЕМЧУГОВ

12 грудня 2019 року в конференцзалі 
Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка відбулася 
зустріч із Героєм України Володимиром 
Жемчуговим у рамках Всеукраїнського 
освітнього проєкту «Бранці Кремля».

 Свято Андрія Первозванного є 

справжнім передноворічним дійством, 

яке шанується в Україні ще з давніх 

давен. Напередодні цієї дати прийнято 

збиратися на Андріївські вечорниці — 

ворожіння, з якими пов’язано безліч 

народних звичаїв.

 Цьогоріч, 15 грудня, студенти 

Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка під 

керівництвом Людмили Горчак, керівника 

відділу виховної роботи та гуманітарної 

освіти та Анжели Куверіної, директора 

студентського клубу на Ратушній площі, 

біля новорічної ялинки зорганізували 

для кам’янчан дивовижне свято.

 Захопливим моментом заходу 

було відтворення давньої української гри 

“Калита”. Перегодом приходили хлопці, 

викуповували у дівчат калиту й обирали 

з -поміж себе “пана Калитинського”. 

Калиту чіпляли на пояс-крайку або 

червону стрічку, яку перекидали через 

сволок або прив’язували до палиці, і 

Калитинський за власним бажанням міг 

підсмикнути її вгору чи трохи опустити. 

Хлопці по черзі сідали верхи на коцюбу 

і “їхали” до калити; кожен у такий 

спосіб ставав “паном Коцюбовським”. 

Калитинський і дівчата намагалися 

Коцюбовського розсмішити, але сміятися 

йому було заборонено: за посмішку 

обличчя зразу ж вимащували сажею. 

Якщо ж це випробування витримане, 

Коцюбовському давалося три спроби 

вкусити коржа.

 Незмінним на Андріївський 

вечір є дівоче ворожіння. Дівчата «на 

Андрія» ворожили, щоб дізнатися про 

своє заміжжя. Дівчина знімала свій чобіт 

та кидала його від себе із заплющеними 

очима. Кидаючи, не мала права зрушити 

з місця, бо не збудеться. В який бік 

чобіт носком упаде, звідти наречений 

і прибуде. Щоб знати, яку професію 

матиме суджений, дівчата йшли на 

город, розкопували землю, набирали її 

в пригорщі, приносили до світлиці та 

пильно її розглядали. Якщо знаходили 

тріску, то майбутній чоловік буде теслею; 

якщо залізо чи цвях – буде ковалем, 

якщо скло – склярем. А якщо земля без 

домішок, то буде хліборобом. Ниточку 

чи стебло віднайдете, то суджений буде 

добрим сім’янином; коли пір’я, то буде 

вченим чоловіком; якщо камінчик, то 

впевнено йтиме до мети; а коли знайдете 

вуглинку, то у вас буде нещасливий 

шлюб.

Ой, калита, 
калита!
Із чого ти вилита?
З жита сповита,
Сонцем налита,
Для красного цвіту
По білому світу..”

Наприкінці заходу 
учасники дійства 
пішли в танок, до 
якого долучилися всі 
присутні. Загалом 
свято подарувало 
кожному море 
емоцій та приємних 
вражень, а святковий 
передноворічний 
настрій та магія свят 
заполонили всіх.

МАГІЯ ПЕРЕДНОВОРІЧНИХ СВЯТ

Максим Сльозкін,
Вікторія Саричева.

Анна Омелянчук,
фото – Максим Сльозкін, Юлія Трохіна.
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скравою подією 
борцівського сезону 
став Кубок України 
з боротьби на 

поясах «Алиш» серед дорослих, 
що відбувся 28-30 листопада 
2019 року в спорткомплексі 
«Будівельник» міста Черкас. 
 
 Хмельницьку область 
представляли студенти 
факультету фізичної культури 
нашого університету, котрі за 
підсумками змагань посіли такі 
місця: Любомир Репушко (в/к до 
70 кг) – І місце, Ганна Колосова 

(в/к до 78 кг) – І місце, Олена 
Семаш (в/к до 52 кг) – ІІ місце, 
Максим Панчук (в/к до 60 кг) – 
ІІІ місце, Євгеній Костенюк (в/к 
до 80 кг) – ІІІ місце, Олександр 
Снєгов (в/к до 90 кг) – ІІІ місце, 
Ярослав Марчук (в/к до 100 кг) – 
ІІІ місце.

 Вітаємо наших 
спортсменів та бажаємо 
подальших перемог! 

 На факультеті іноземної філології 
активно працює студентський театр “Елевсія” під 
керівництвом викладача кафедри слов’янської 
філології та загального мовознавства, доцента 
Наталії Дворницької.
 В складі творчої групи виступають студенти 
всіх спеціальностей факультету іноземної філології.
Кожного року колектив театру оновлюється. 
Закінчуючи навчання, йдуть досвідчені “ветерани” 
сцени, але приходять нові таланти, сповнені 
нерозтрачених емоцій, щирості.
  Серед найбільш вдалих слід назвати спектаклі: 
«Кумедні манірниці» (за мотивами п’єси Ж.- Б. 
Мольєра), «Безіменна зірка» (п’єса М. Себастіана), 
«Ніч перед Різдвом» (за мотивами твору М. Гоголя), 
«Звичайне чудо» (казка Є. Шварца).
 5 грудня в нашому університету відбулася 
дуже цікава й захоплива вистава “Звичайне чудо”. 
Виставу презентувала театральна студія «Елевсія», 
художнім керівником якої є Наталія Дворніцька. 
Студенти факультету іноземної філології наповнили 
виставу незабутніми емоціями та оригінальною 
грою.

“ЧАРІВНА КАЗКА” ВІД ТЕАТРАЛЬНОЇ 
СТУДІЇ «ЕЛЕВСІЯ»

 А головні персонажі – чоловік-чарівник і його 
дружина. Чоловік для забави перетворює предмети на 
щось кумедне, для того щоб життя стало цікавішим. 
Одного сонячного дня він прогулювався лісом і побачив 
ведмежатко, котре взяв і перетворив на красивого й 
дужого парубка. Але зачарувала його зла чаклунка, і 
пропаде закляття лише тоді, коли його щиро поцілує 
кохана дівчина. Тоді парубок знову стане ведмедем. 
 Якось він прийшов у гості до чоловіка з жінкою, 
де зустрів милу дівчину, котру палко покохав. Хлопець 
ще не знав, що вона принцеса. Дізнавшись про це, він 
не наважився сказати їй про свої почуття, а тихенько 
втік. Усе королівство його довго-довго шукало. 
 Принцеса за той час змінилася й стала 
відважною дівчиною, котра заради кохання здатна 
була навіть на подвиги. Знайшовши коханого, 
принцеса поцілувала його, та він залишився таким 
самим красенем. Усе королівство раділо за них.Сюжет 
цієї вистави був настільки захопливим, шо глядачі 
безупинно аплодували артистам. Безперечно, вона 
залишила в серці кожного глядача позитивний та 
романтичний слід.

КУБОК УКРАЇНИ 
З БОРОТЬБИ НА 
ПОЯСАХ «АЛИШ»

Я

БОРОТЬБА НА ПОЯСАХ

СПОРТИВНІ СТУДЕНТИ

ЗДОРОВИЙ ОБРАЗ ЖИТТЯ

ЧЕМПІОНИ УКРАЇНИ

ВПЕРЕД ДО ПЕРЕМОГ

У здоровому тілі - здоровий дух!

Анна Омелянчук.




