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 Бажаємо щастя, такого ж зо-
лотаво-іскристого, як бульбашки 
шампанського в келиху та...та на 

нашій шпальті!!

 Бажаємо таких яскравих днів, як 
гірлянда на новорічній ялинці!

Фото від Олі Алєксєєнко

Фото від Олі  Алєксєєнко

 Нового року без боргів 
та перездач!

Фото від Альони Ткач

 Нехай сама неймовірна казка 
стане реальністю!

 Запалюй не тільки бенгальські 
огні!

Фото від Валерії Майної

Дорогі наші читачі "Гончар Інфо"!

Ось і прийшов момент, коли ми пишемо останні тексти для випуску у 2020 році. 
Мабуть, кожен минулий другий курс погодиться з тим, що новорічний період - 
найкращий для написання чогось світлого, приємного. Не хочеться зачіпати якісь 
серйозні, провокаційні теми. Немає бажання ділитись інформацією про якісь глобальні 
проблеми. У цьому номері ми маємо лише перші три сторінки. Однак намагались 
їх зробити максимально атмосферними. Щоб ти, друже, навіть коли сидиш без 

новорічного настрою, подумав: "Хм...а вже час прикрашати ялинку!"

Та що вже казати, навіть зникли сварки між членами команди. Чи то святковий на-
стрій так діє, чи ми звикли один до одного та знайшли спільну мову? Однак ми можемо 
сказати точно: ще ні один наш випуск не створювався з таким настроєм та бажан-

ням. 

Читачам ми дякуємо, що в цьому році були з нами. Спасибі вам за критику та приємні 
слова. Це справді нам допомагало. 

Щиро бажаємо кожному з вас, щоб новий рік приносив тільки щастя! Нехай всі ба-
жання здійсняться. І найзаповітніші, і найнезвичніші, і найбільш очікувані. Бажаємо, 
щоб  Новий рік приніс нові успіхи і досягнення, радісні емоції, любов! І натхнення!! По-

більше натхнення!!!
                                                                                           

  
  Головний редактор Оля Алєксєєнко                        

 Портал у новорічний настрій від ради студентів Факультету Систем та Засобів 

Масової Комунікації. 

Хоча цей рік був і незвичним, здебільшого в карантинному режимі. Однак ми знайшли 

спосіб, як комунікувати з вами! Раді були підготувати для вас порцію святкової атмос-

фери задовго до самого Нового року! Тож готові представити творіння прям зараз!

Давайте в цю казкову пору станемо ближчими один до одного! Будемо обмінюватись 

зарядом позитивних емоцій! 

Тож, скануйте код, дивіться відео та приймайте участь у конкурсі!
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Як Новий рік зустрінеш, так тобі й треба! Невідомий автор 

СВЯТО, ЩО ОБ’ЄДНУЄ ВСЕСВІТИ
   Яких новорічних традицій дотримуються герої книжкових і кіне-

матографічних фантастичних світів?

   Різдво є одним із християн-
ських свят, і саме тому Джоан Ро-
улінг, яка сповідує католицизм, 
дбайливо представила його у своїй 
серії видань «Гаррі Поттер». Мож-
ливо, вона зробила це задля того, 
аби світ міфічних істот  Гоґвортсу 
не здавався таким похмурим, адже 
Різдво – це яскраве, різнобарвне 
свято, що приносить атмосфе-
ру тепла і затишку до будь-якої 
домівки. Щороку Різдвяна ніч 
сповнює нас надією та вірою. Ми 
називаємо це «дивом» і плекає-
мо це відчуття в серці впродовж 
всього року. Різдво у світі чаклун-
ства неодмінно торкнулося б кож-
ного міліметру душі - мрійливої і 
не дуже. Аби, у разі необхідності, 
ви не розгубилися у магічному 
світі, ми надаємо наш путівник.

 З сонячним промінням у ваших 
Гоґвортських кімнатах з’являть-
ся подарунки від батьків, друзів, 
можливо, викладачів, якщо були 
слухняними протягом семестру. 
Їх доставили домашні ельфи, саме 
вони будуть готувати найсмачнішу 
різдвяну вечерю. Святково оформ-
лені дарунки, не змусять довго че-
кати. Сподіваємось, ви знайдете 
в них щось омріяне, сповнені ща-
стям, почнете новий день. Не гайте 

час, аби пірнути в атмосферу 
свята! Беріть друзів і рушай-
те засніженою дорогою до 
Гоґсміду, затишного чаклун-
ського селища неподалік від 
школи. Порада: поблукайте 
вуличками та крамницями і в 
кінці «тріпу» завітайте в паб 
«Три мітли» за легендарним 
маслопивом. У передвечір’я 
повернувшись до замку, пе-
реодягайтесь у святкові шати 
та бігом до Гоґвортського 
банкету. Велику залу прикра-
шають дванадцять розкіш-
них ялинок, з магічної стелі 
йде сніг, який не залітає за 
комір і не псує страви, а роз-
чиняється у повітрі. На столах 
чарівним чином з’являються 
найсмачніші страви. Викла-
дачі вітають одне одного і 
студентів, з хлопавок разом 
з конфеті летять і подарун-
ки. І без того чарівне свято 
стане вкрай фантастичним.

     Якщо ви не отримали 
запрошення до Гоґвортсу – не су-
муйте. Пропонуємо вам поринути 
в атмосферу свята, влаштував-
ши марафон з перегляду філь-
мів про Гаррі Поттера. Певно, 
найсвятковішою частиною серії 
є «Гаррі Поттер і філософський 
камінь», де Різдво у школі магії 

зображено найяскравіше, через 
що новорічний настрій зростає 
у геометричній прогресії. Тож 
проведіть час напередодні свят у 
компанії друзів: зваріть солодкий 
напій – маслопиво, приготуйте 
смачну вечерю, вмикайте при-
годи юного чаклуна, стрибайте 
в обійми казковому настрою!!!

          Коридорами    Гоґвортсу

Фото з сайту: pinterest.com

І Вейдер теж святкує

Фото взято з сайту wallpaperaccess.com

Як мультики Новий рік 
святкували

А чи замислювались ви, як 
святкують Новий рік герої най-
популярніших мультфільмів від 
компанії Дісней? Певно, що ні. Ну, 
що ж, тоді вам залишається тільки 
довіритись нам і ми зануримо вас 
у Різдвяний світ  улюблених персо-
нажів.

     Першим, до кого ми завітає-
мо, буде хлопчик Мігель з Мекси-
ки. Ви тільки уявіть собі, головний 
герой мультфільму «Таємниця 
Коко», який був номінований на 
премії «Оскар» та «Золотий гло-
бус» із дивного для нас мексикан-
ського свята «День мертвих» те-
лепортується у Новорічну історію. 
Мігель, як і всі діти, за мексикансь-
кою традицією почне свою підго-
товку ще 16 грудня. В цей день - las 
Posadas відбудеться парад на честь 
Святої Марії та її чоловіка Йосипа, 
хлопчик зі своїми друзями буде 
бігти по вулицям, стукаючи у двері 
містян, повідомляючи про под-
ружню пару, що шукає ночівлю. 
На  Новий Рік разом із родиною 
роізб’є піньяту, у вигляді семикут-
ної зірки, позбуваючись тягаря 7 

смертельних гріхів, надішле листа 
зі своїми найпотаємнішими ба-
жаннями Царю-Чаклуну (нашому 
Санті).

     Можна  відправитися до 
Піднебесної - батьківщини всім 
відомої дівчинки на ім’я Мулан, 
що стала справжнім воїном-захис-
ником. Мабуть, саме вона святкує 
Новий рік довше за всіх, адже в 
Китаї це свято триває аж 2 тиж-
ні. Китайці називають Новий рік 
Святом весни або ж Чуньцзе. Му-
лан із матір’ю готують різні смачні 
страви, переважно це — пельмені, 
символ достатку і продовження 
роду. Увечері вся родина збереть-
ся разом за пишним столом, з 
усіх куточків світу з’їдуться сестри 
та брати, аби привітати сім’ю. У 
Чжунго прийнято дуже рано одру-
жуватись, тому молодь винаймає 
собі “пару” на час перебування на 
батьківщині. Наша героїня, як і 
всі жителі Піднебесної одягнена в 
червоний одяг, як символ добро-
буту. Гості і господарі підносять 
одне одному по два мандарина, 
дарують парне число купюр у чер-
воних конвертах або будь-які парні 
дрібниці, як символ єдності і гар-

монії. Завершується святкування 
масштабним фестивалем повітря-
них ліхтариків. Ця надзвичайна 
традиція виглядає фантастично: 
ні з чим не порівняти видовище, 
коли сотні ліхтарів підносяться 
над усією країною.

     І найбільше нас з вами вже 
зачекався добре нам відомий Алад-
дін. Він не святкував би Новий рік. 
Для жителів східних країн це всьо-
го лише формальність, оскільки 
мусульманський рік коротший за  
Григоріанський на 12 днів (засно-
ваний на місячному календарі, а 
не на сонячному), дата його почат-
ку в Григоріанській системі є «пла-
ваючою». Але, незважаючи на 
це, Аладдін зміг відзначити свято 
Новруза. Втім, це вже зовсім інша 
історія.

Дудко Яна
Ніколаєнко Даниїл

Карнаух Олена
Манько Альона

Орел Артур
Столяр Ангеліна

Кольцова Вероніка
Тарасенко Дарина

Мігріна Анна

     Різдвяні свята не оми-
нули історію «Зоряних війн». 
Одне з таких має назву «День 
Життя». Це свято було впровад-
жено вуки, але його відзнача-
ють усі жителі планети Кашиїк.   

     Історія свята розпочалась зі 
слів Дерева Життя: «Я сподіваюсь, 
що цей день завжди буде днем ра-
дощів, коли ми зможемо підтвер-
дити нашу відданість справі і нашу 
сміливість. І, більше за все, наше 
кохання один до одного».   Початок 
року вони називали «День Життя». 
Це був час, коли згадували помер-
лих і водночас частували молодих 
людей - нащадків. День Життя від-
значали один раз на три роки. Але 
через свою популярність, згодом, 
його будуть святкувати частіше.

     Новорічний випуск “Зоря-
них Війн” 1978 року присвячено 
святкуванню Дня Життя. У цей 
день по телебаченню транслювали 
програму про кулінарні шедеври.  
Дорослі вуки мали змогу готувати 
страви, поки діти бавилися. Вуки 
були рабами, тож для них свято 
мало особливе значення. У фільмі 
«Соло. Зоряні Війни. Історія» мо-
лодий Чубакку-раб, він постійно 
знаходиться у клітці під наглядом 
Імперії, відомої своїм поганим 
ставленням до тих, хто не входить 
до її членства, але у новорічному 
випуску її представники, саме у 
цей день, поблажливо ставляться 

до вуки. Протягом усього дня діти 
спостерігали за “Зоряними Війна-
ми”, а саме за повстанцями. У зви-
чайному дитячому мультфільмі 
могли транслювати стрілянину, де 
повстанцям відведена роль рятів-
ників.  Дивним є той факт, що про-
грами такої тематики, з якихось 
причин, не заборонялися в Імперії.

     День Життя - священний для 
вуки, тож вони вважають своїм 
обов'язком заздалегідь повернути-
ся на Кашиїк. Протягом багатьох 
століть свято відзначалося раз на 
три роки. Вуки були розкидані по 
Галактиці, тож святкування стало 
традицією, аби не втратити зв'язок 

з рідною планетою. Через деякий 
час у святкуваннях брали участь і 
інші раси. Незважаючи на те, що 
свято з' явилося на іншій планеті, 
земляни теж його відзначають. 
Щоправда не всі, а лише пал-
кі прихильники космічної саги.

Дата проведення Дня Життя 
з'явилася з каламбуру: у фільмі 
часто звучить фраза "Хай буде з 
тобою сила", яка англійською ви-
глядає як: "May the Force be with 
you". В обробці шанувальників 
звучить як: "May the fourth be with 
you", де "May" перекладається  як 
"Травень" , а "fourth" - як "чоти-
ри"– так і вийшло четверте травня.

Студентський Новий рік 
у прозі

Студенти в останній день грудня
Хто, як не студенти вміють зосереджувати навколо себе 

цікаві історії? А тим паче у Новий рік — час, коли чого тільки 
не трапляється! Викрадення казана, нічні прогулянки та ба-
гато іншого, що важко уявити навіть Діккенсовому Скруджу

Фото з сайту ukr.media

Напередодні Нового року 
завжди починається святкова ме-
тушня. Підготувати подарунки, 
прикрасити оселю та новорічну 
ялинку, купити продукти на стіл — 
все це потрібно встигнути якнай-
швидше. Та коли списки наших 
справ вже укладені, а час розра-
хований, і залишається лише до-
тримуватися плану, не завжди все 
відбувається так, як ми плануємо. 
Мабуть, у кожного є така новоріч-
на історія — кумедна, повчальна, 
романтична або навіть містична. 
Ми зібрали декілька історій про те, 
як святкують Новий рік представ-
ники студентства.

Життєва історія
 «Компанія з п'яти студентів 

зібралась у гуртожитку медиків. 
Замість класичного новорічного 
олів'є у них був казан з пловом. І 
це було їхньою головною стравою. 
Друзі вже зібрались, а хлопці від-
вернулись від казана на кілька 
хвилин. Коли вони повернулись, 
плову вже не було. Хлопці побігли 
на вулицю, щоб спіймати крадія за 
гарячими слідами: він не міг піти 
далеко. На вулиці вони нікого не 
знайшли, ті, хто слідкували з бал-
кона - також. Дівчата ревіли, на-
певно, найголодніші були. Важко 
уявити, як можна було вкрасти ка-
зан вагою п'ять кілограмів, та ще 
й повний плову. Коли усі поверну-
лися, то з жахом помітили, що до 
півночі залишилось п'ятнадцять 
хвилин. Нічого не залишалось, 
як піти просити у сусідів хоч чо-
го-небудь. Невідомо як, але вони 
встигли назбирати ковбаси, варе-
ної картоплі, саме п'ять пельменів 
та домашні печені кабачки. Хлопці 
заспокоїли дівчат і добре відсвят-
кували Новий Рік.

Другого січня, коли один з 
хлопців йшов додому, він побачив 
картину маслом: у смітнику була 
одна половина казану, а на зем-
лі друга. На стінках були залиш-
ки всіма улюбленого плову. "Що 

треба було робити, щоб розбити 
казан?" – шоковано говорив Ар-
тем. Він сфотографував залишки 
казану і вже наступного дня друзі 
організували поминки.» 

«Тому, хлопці та дівчата, на-
ступного разу, коли варитимете 
плов або що-небудь смачне і не 
плануєте ділитися з незнайомця-
ми, пильно слідкуйте за стравою. 
Аромат неодмінно приверне ува-
гу зголоднілих студентів. Деякі з 
них можуть безсовісно викрасти, 
з’їсти й анітрішечки не пожал-
кувати. І не бийте чужі казани: 
вони коштують занадто дорого. 
Пожалійте їхніх власників»

«Святкували Новий рік ми у 
квартирі дівчини. Квартира од-
нокімнатна, мала, ледве стіл вмі-
щався, а нас цілий десяток, до 
котрого посеред ночі прибіг ще 
один десяток. Було тісно, але, од-
наково,  комофртно. Хтось на кухні 
був, хтось на балконі, хтось у кім-
наті. Почали ми вечір з того, що 
вирішили приготували імбирне 
печиво. Зібрали с кожного по ін-
гредієнту й почався «МастерШеф» 
- версія студенти. До речі, вийшло 
смачно. Ціла миска сердець, вед-
межат, ялинок, янголят, чоловіч-
ків, кошенят та плям, в котрих 
лише авторка змогла побачити ки-
тайського чи морського дракона, 
я вже не пам’ятаю. Час пройшов 
швидко, ми мали гарний настрій.  
Після президентської промови, ми 
зустрічали нових гостей. Однієї з 
таких була молдовська родичка 
моєї одногрупниці, котра принес-
ла з собою пляшку справжнього 
молдовського вина з дубової боч-
ки. Це був, чи не найсмачніший, 
напій у моєму житті! Ніякий ана-
лог з супермаркетів не зрівняєть-
ся з тим вином.  Ми гуляли аж до 
самого ранку, розходитися почали 
лише о восьмій. Це було неймовір-
не свято, я вже чекаю нашого но-
вого святкування!»

Бабаєва Діана
Богдан Анастасія 
Варушко Ярослава 
Куян Мирослава 
Лебедєва Елеонора 

Лебедєва Поліна
Мититяк Анастасія 
Нівчик Ольга 
Фащенко Варвара 
Чулакова Єлизавета
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НОВИЙ РІК НА КАРАНТИНІ
Інструкція щодо святкування

Запальні феєрверки, хоровод яскравих емоцій, гучна музика, крики радості – саме з цих атрибутів ми починали зустріч Нового року. Та 2020 видався незвичним і складним, вніс у бу-
денне життя кожного землянина свої корективи. Саме тому ми раді поділитися з вами «інструкцією», яка допоможе зробити початок 2021 року казковим, навіть в умовах карантину.

 Фільми
Якщо вам набридло дивити-

ся кожного року «Один вдома», 
«Іронію долі» чи «Службовий 
роман», то пропонуємо вам інші 
варіанти:

1. «Грінч»
2. «Любіть Куперів» 
3. «Різдвяна історія»
4. «Пара на свята»
5. «Нехай сніг йде»
6. «Лускунчик і чотири ко-

ролівства»
7. «Принцеса на Різдво»
8. «Чому він?»
9. «Лавка чудес»
10. «Диво на 34 вулиці»
     Саме ці  фільми допоможуть 

вам відчути новорічний настрій та 
поринути у яскравий світ казкових 
пригод.

Аби перегляд не здавався 
прісним, пропонуємо солодкі 
кулінарні рецепти, аби додати 
святкової атмосфери.

  Погодьтеся: який же перегляд 
фільму без смачненького? Завжди 
хочеться взяти чогось перекуси-
ти. Але на порозі свято, тож і ла-
сощі мають бути атмосферними. 
Святкуваня зустрічі Нового року 
завжди асоціюється з імбирним 
печивом. Ось найпростіший ре-
цепт: змішуємо  3 ст. л. меду, 2 ст. 
л. цукру та спеції ─ імбир, корицю, 
мускатний горіх, коріандр (по 1 ч. 
л.). Ставимо на слабкий вогонь, 
постійно помішуючи, доводимо 
суміш до кипіння. Додаємо 1 ч. 
л. соди та 70 г вершкового мас-
ла. Розмішуємо до розтоплення. 
Знімаємо з вогню, охолоджуємо, 
додаємо 1 яйце, перемішуємо. До-
даємо 1-2 ст. муки. Готове тісто 
обгортаємо харчовою плівкою та 
відправляємо до холодильника на 

15 хвилин. Формуємо бажані фі-
гурки, викладаємо майбутнє печи-
во на деко, застелене пергаментом, 
випікаємо впродовж 10 хвилин 
при температурі 190 градусів.

     Поки печиво в духовці, 
зробимо прикраси до нього: мік-
сером збиваємо 180 г цукрової 
пудри та 1 яєчний білок до м’я-
кої консистенції. За бажанням, 
можна додати в крем барвників. 
За допомогою кондитерського 
мішка чи поліетиленового паке-
тика з відрізаним кінчиком ху-
дожньо оформлюємо випічку.

     А щодо напою, холодно-
го зимового вечора? Приготує-
мо смачний апельсиновий чай: 
нарізаємо кубиками яблуко, 
апельсин, додаємо суміш у зви-
чайний, вже заварений, чорний 
або зелений чай. Можна підсоло-
дити медом. За бажанням додає-
мо спеції (імбир, м’ята, кориця).

Якщо не передбачається 
ялинки, то ми зробимо її влас-
норуч, як і новорічну атмосферу.

Можна замінити кольоро-
ву гаму декору вашої вітальні на 
традиційно новорічну. Це мо-
жуть бути кольори, що вже про-
тягом десятиліть асоціюються з 
Новим роком: поєднання черво-
ного з зеленим та білим, усі золо-
тисті фактури та трошки срібла.

Багато новорічних іграшок та 
прикрас вже набридли нашому 
оку, але є інші, цікавіші варіан-
ти, що завжди гармонійно впи-
шуться в інтер'єр нашої оселі. 
Цікавою альтернативою набри-
длим гірляндам, іграшкам-куль-
кам та дощику можуть стати 
натуральні матеріали: шишки, 
гілки ялинки, хвойне віття та на-
віть їстівні фрукти — це головні 

тренди у декоруванні домівки.
Безперечно, зимові свята асо-

ціюються, звісно, з ялинкою, од-
нак купувати живе дерево вже 
не модно, а штучна ялинка не є 
екологічною. На допомогу при-
ходить настінне панно. Для його 
створення ви можете використо-
вувати що завгодно, і це точно 
стане вашою фішкою, адже воно 
буде створене власними руками.

Якщо у вас стоїть жива ялинка, 
головний атрибут новорічних свят, 
то п'янкий та насичений аромат 
хвої в кімнаті вам гарантований. 
Але якщо дерево штучне або його 
зовсім немає, то можна скориста-
тись ефірними оліями, які будуть 
створювати атмосферу зимових 
свят. Крім аромату хвої, в новоріч-
ному інтер'єрі доречні запахи 
шоколаду та печива з корицею.

Як створити новорічну атмосфру 
завдяки декору.

  У святкуванні Нового року не буває зайвих дрібничок, кожна де-
таль грає свою роль. Саме тому не буде зайвим обговорити у якому 
вбранні слід зустріти рік Білого Металевого Бика. З назви зрозуміло, що 
палітра новорічного вбрання має бути відтінків білого, сірого, сріблясто-
го, блакитного та пастельного тонів. Молодого бичка потрібно зустріти 
скромно, але зі смаком, у зручному, але стильному одязі. Головна умо-
ва-  комфорт. Це може бути, для дівчат світла простора сукня чи теплий 
комбінезон, а для хлопців сорочка білого або сірого кольору. Та взагалі 
головне –  гарні емоції, тому не забувайте, що найкращий аксесуар – це 
посмішка.

Вбрання на новий 
рік, або як Новий рік 
зустрінеш, так його і 

проведеш

Завжди 31 грудня він виходить 
з дому об одинадцятій годині ран-
ку. Натовп людей, як і зазвичай, 
збиває його з ніг біля гіпермарке-
ту. Йому загалом байдуже що від-
бувається, особливо, якщо це день, 
коли весь світ святкує "Новий рік". 
Він, як зазвичай купує собі пачку 
дешевих цигарок, пляшку рожево-
го вина, скибку сиру й одну, дуже 
схожу на могильну, свічку. Ця 
людина більше не вірить дивам. 

     Чому так? Бо залишився оди-
ноким ще змалечку. Не дивлячись 
на доволі юний вік – 28 років, жит-
тя вже наклало на його молоде об-
личчя малюнок старості та втоми. 
Цей рік загалом був для нього до-
волі складним, або навіть більше, 
гіршим за інші, тому у цьому році 
вирішив, хоч трішечки, щось змі-
нити. Може життя стане кращим? 

     Аби зустріти Новий рік, 

він, вперше за 7 років, придбав 
новорічні прикраси і ялинку. Ви-
бравши на головному ярмарку все, 
що йому потрібно поплентав додо-
му. Переходячи дорогу на зелене 
світло, його з ще якоюсь дівчиною 
майже збив автомобіль. Прикри-
ваючи її від залізного монстра, він 
отримав згоду розгледіти її зблизь-
ка. Молоде обличчя і злякані очі. 
Від страху чи від її краси, серце 
забилося так, ніби зараз вистриб-
не із грудей…, його життя обов'яз-
ково зміниться, бо він – закохався.  

     А далі... ну, а далі, що буде то 
й буде, життя дало йому ще один 
шанс, а як він буде його використо-
вувати, то вже не наша справа. Диво 
відбудеться, варто лише забажати.

  Сподіваємось, що ці поради до-
поможуть вам не почувати себе об-
меженими.  Пам’ятайте, як Новий 
рік зустрінеш, так його і проведеш, 

саме тому отримуйте максимум 
задоволення від кожної хвили-
ни,що проведена з близькими та 
друзями, навіть якщо між вами 
стане екран смартфону. Відчуйте 
себе знову маленькою дитиною, 
яка вірить у чари новорічної ночі.

Смирнова Марина
Ткачук Юлія 

Шапрудова Анна
Логінов Дмитро 

Лазаренко Богдана 
Лазарєва Аліса 

Шерстобітова Наталія 
Мальцева Анастасія 

Біленко Кіріна
Вертегел Світлана
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       Новорічний екшн
Новий Рік завжди був моїм улю-
бленим святом. Подарунки, 
очікування якогось дива чару-
вали. Коли мені було три роки, 
я пішла до дитячого садочку. Це 
було як раз під Новий Рік, тому я 
брала участь у святковій виставі. 
Вихователі кожному роздали 
ролі. Мені дістався образ лисич-
ки. Це була моя перша вистава, 
тому батьки поставилисьдо за-
ходу відповідально. Купили най-
гарніший костюм. Слідкували 
за тим, щоб я ретельно вивчила 
свою роль. 
І ось настав день Х — свято. За-
йчики, сніжинки та іншіперсо-
нажічекали на свійвихід. Сцена 
йшла за сценою. Та в один мо-
мент вистава здалася мені нуд-
ною. Жодного екшну.
Що робити? Мабуть, доведеть-
ся лисичці рятувати ситуацію. Я 
вирішила вийти на сцену. Пома-
хала рукою глядачам та лягла у 
самісінький центр. Потім підня-
лась, підійшла до кожного гляда-
ча у залі. Питала, чиподобається 
їм свято.  
Після невеликого променаду по-
вернулася на сцену. Я щетрохи 
полежала на ній і повернулась 
за куліси. Адже відчула: виста-
ва була врятована! Пам‘ятаю, як 
мене навіть Дід Мороз похвалив 
та подарував найкращий подару-
нок.
Я ще з дитинства вміла дивувати 
публіку.
                                  Дар’я Нещерет

                                   
               Вірі я не вірю
Святкування новорічних свят, як 
і будь-яких інших, не може обій-
тись без сюрпризів. І я зараз го-
ворю не про подарунки під ялин-
кою. 
Ця історія сталася, коли мені було 
років зоп’ять. Вечір 31 грудня, ка-
нун Нового року. Ми з мамою за-
ймалися всілякими салатиками 
та закусками. Страв готували ба-
гато, оскільки мали приїхати ро-
дичі з сусіднього міста. Тільки-но 
ми витягли печиво із духовки, 
як почули стукіт у двері. Це був 
дядько Андрій з сім’єю. Він ви-
бачився за запізнення та сказав, 
що має для нас сюрприз, який 
чекає на вулиці. Хутко накинув-
ши верхній одяг, ми поспішили 
за ним. 
Дорога вела у сад за будинком. 
Посеред поляни на відстані один 
від одного стояло декілька неве-

ликих коробок. Дядько попросив 
батьків допомогти. Поки дорослі 
шаманили з ящиками, до мене 
підійшла дядькова дочка Віра, 
старша за мене на декількароків. 
Ми спокійно обговорювали свої 
дівчачі справи, аж раптом вона 
як закричить: «Біжи!». Після її 
слів щось почало свистіти і гур-
котіти. Я й гайнуламіж дерев. Не 
пам’ятаю, що було далі. Але бать-
ки знайшли мене у сугробі снігу 
за кущами винограду. Кажуть, 
що я відмовлялася покидати схо-
вок і йти туди, де гримить. Тато 
посміюючись пояснював, що то 
були феєрверки і вони не страш-
ні. 
Зараз навіть я зі сміхом згадую 
той випадок. Після ближчого 
знайомства феєрверки мені спо-
добалися. А от Вірі я з тих пір не 
вірю.
                              Ліліана Хандрига

\

 Немає сумніву – це ВІН
Всі люди перед Новим роком ста-
ють дуже схожими. Дорослі обго-
ворюють на роботі, що придбати 
до столу, де відствяткувати. А у 
малечі ж починаються постійні-
дискусії: чи існує Дід Мороз? 
Думки завжди розходяться. Од-
нак, мабуть, кожна дитина віри-
ла б у це диво, якщо б з нею ста-
лась така історія.
Дівчинці було дев’ять років. Вона  
звикла до того, що перед зимови-
ми канікулами їй  якийсь одно-
класник скаже про те, що пода-
рунки з’являються під ялинкою 
не без допомоги батьків. При-
ведено багато доказів та фактів. 
Вони підтверджують його право-
ту. Та вона все одно завжди віри-
ла в диво. 
31 грудня. Йдуть святкові приго-
тування. Мама традиційно щось 
готує смачне, тато біля неї. А у дів-
чинки одне завдання: не зводити 
очей з ялинки. Її покликали на 
кухню продегустувати  страву. Та 
не встигла навіть насолодитись 
смаком, як раптом - щось не те! 
У сусідній кімнаті вітер здійсняв-
ся такий сильний, що навіть гар-
дина підлетіла. По ногах пробіг 
мороз. На декілька секунд все 
заполонив холод. Що відбуваєть-
ся? Вся сім’я на кухні. Дівчинка 
мерщій  до ялинки, а там…- пода-
рунки. Тож хто їх приніс? Зникли 
всі сумніви – Дід Мороз! Сталось 
справжнє новорічне диво! Казка!
P.S. Одразу ж дам відповіді на за-
питання, які, можливо, виникли 
зараз у вашій голові. Головна ге-

роїня, яка так хотіла дива, – нині 
студентка другого курсу. Власне 
вона і пише цей текст. Дід Мороз 
– батьки, які залишили відчине-
ним вікно і попросили знайомого 
покласти подарунки під ялинку. 
Адже так хотіли стати чарівника-
ми. 
А взагалі, давайте частіше вірити 
у казку! 
                                  Ольга Алєксєєнко

          Чудес не буває
Напередодні Нового року багато 
клопіт. Які подарунки підготува-
ти, що приготувати на стіл, кого 
запросити на свято? Але найпро-
блемнішим є пошук місця свят-
кування. Кожен з нас задавав пи-
тання: де й з ким його зустріти? 
Я почав думати про це 31 грудня, 
що й стало зав’язкою для подаль-
ших подій. 
Приблизно о дев’ятій ранку мені 
довелося підірватись із ліжка, 
щоб поїхати разом із батьком за 
продуктами. Список був довгим, 
але мене хвилювало зовсім інше: 
сфокусувавшись на телефоні, я 
гортав стрічку повідомлень у по-
шуках компанії. У першу чергу, я 
поклав надію на свою колишню 
дівчину. Тоді ми ще не зустрі-
чались, але хотілось застрелити 
одразу двох зайців: запропонува-
ти їй відносини і зустріти Новий 
рік разом. Але мої плани швидко 
зруйнувались, адже дівчина вже 
домовилась з іншими. Повіль-
но переходимо до плану Б – мої 
бердянські товариші. Вони як 
раз шукали квартиру, і я вирішив 
розділити їхню участь. Здається, 
питання закрите, але не квар-
тирне. Ми все ще гадки не мали, 
де влаштувати новорічну вакха-
налію. Доручивши рішення цієї 
проблеми іншим, я скинув не-
потрібний тягар зі своїх плеч. У 
реальності мене чекали сімейні 
покупки. 
 Магія новорічних свят, на-
певне, ховається у запахах. Усі 
асоціації йдуть саме через них. 
Коли ми чуємо запах мандарин, 
свіжої випічки, новорічний на-
стрій з’являється нізвідки. Так я 
і поринув у свої думки у хлібо-бу-
лочному відділі магазину. Ні-
чого більше не турбувало мене, 
окрім стоматиту. Хотілось лише 
скоріше вручити підготовані по-
дарунки. Повернувшись додому, 
після допомоги у супермаркеті та 
на кухні, традиційно захотілось 

спати. Після такого сну, звісно, 
можна заплутатись у думках, але 
у новорічну ніч ти точно не пі-
деш спати раніше за всіх. Рідні 
тільки збираються сідати за стіл, 
а ти вже сидиш і чекаєш, коли 
ти нарешті зможеш скуштувати 
олів’є. Заздалегідь вручивши по-
дарунки, я отримую від батьків 
парфюм від Москіно. Його запах 
ще довгі роки буде пробуджувати 
нові асоціації. І ось вже красивий, 
у новому спортивному костюмі, я 
стою на порозі. У телеграмі пе-
реді мною висвічуються повідом-
лення, що товариші не знайшли 
місце святкування. Тоді у першу 
чергу треба зустрітись і шукати 
вже разом. Можливо, нас прию-
тить хтось знайомий?
Водії маршруток вже сиділи вдо-
ма та чекали бій курантів, тому 
у центр міста я йшов пішки. У 
той час, коли я долав довгу дис-
танцію, мої товариші почали на-
правлятись на старе кладовище 
і зустрічати Новий рік там. По 
традиції, з великою кількістю 
алкоголю. Почувши про це, я 
зрозумів, що план «Б» перетво-
рився у передноворічне розчару-
вання. Присівши на Приморсь-
кій площі, у мороз -3, я вирішив 
зустрічати Новий рік разом із 
«Бійцівським клубом» Чака Па-
ланіка.  
Вже багато разів пожалкувавши 
про те, що не зустрів Новий рік 
з рідними, я почав свій шлях до-
дому. Телефон розривали пові-
домлення «З наступаючим», але 
серед цього потоку я побачив 
повідомлення від старого знайо-
мого, який запрошує мене свят-
кувати з його компанією. «Дивно, 
- подумав я, - адже ми не спілку-
вались тісно.» Звісно, мені дове-
лось перебудувати свій маршрут 
на зустріч новій компанії. Там на 
мене вже чекали мої майбутні то-
вариші.
Вже з порогу мені пропонували 
випити, від чого було неввічли-
во відмовлятись. Наступні рази 
мені також було ніяково відмо-
вляти. Президент ще не закін-
чив вітати нас, а мені потрібно 
було прикидатись тверезим, від-
повідаючи на дзвінки. Дивно, 
але саме алкоголь змусив мене 
написати дівчині, з якою я хотів 
провести Старий рік і зустріти 
Новий. Після цих повідомлень я 
вирішив, що найкращим рішен-
ням буде піти до неї. Вже через 
п’ятнадцять хвилин, я був біля її 
будинку. Чи алкоголь, чи кохан-
ня змусили мене у прямому сенсі 
бігти до неї. Зустрівшись, наче в 
якомусь романі, ми кинулись в 
обійми один до одного і просто 
непорушно стояли… У цей час на 
вулиці пішов сніг. Збіг? Не ду-
маю… 

Олег Філатов
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У новий рік з улюбленими стравами
Не обійдемося без Олів'є

№4 (29), грудень 2020

Студенти журфаку вирішили дізнатися як приготувати улюблені салати, щоб вийшло 
не витратно та смачно

 
 Всі ми любимо Новий Рік. Це свято, коли ви сімейним колом або колом друзів 

та близьких збираєтеся і проводите старий рік, щоб з новими емоціями та сподіваннями 
перейти в новий.

 
 Одним з головних символів Нового Року є святковий стіл. Однак  на жаль, з 

кожним роком ціни на інгредієнти улюблених салатів дорожчають. Останнім часом не всі 
можуть собі дозволити розкішний стіл.

 
У цій статті ми розповімо про те, як максимально економно  приготувати всіма нами 

улюлений салат Олів’є. 

Візьмемо класичні продукти для приготування салату. Типові інгрідієнти для нього це: 

•	 картопля
•	 солоні	огірки
•	 ковбаса
•	 горошок
•	 сметана	або	майонез	

Почнемо з картоплі. Ми роздивилися декілька її видів, а саме: білу та черво-
ну. Порівнюючи їх ціни, біла коштує 18.90 грн./кг, а червона - 19.69 грн./кг. Тут 
вже лідирує біла. Для Олів’є нам потрібно максимум 450-500 г картоплі. Мето-
дом математичних обчислень отримуємо 9.45 грн. Запам’ятовуємо цю цифру.

Далі солоні огірки. Ми взяли три марки для порівняння. «ВЕ-
РЕС» – 55,49 за 500 г, «Премія» - 55.99 грн. за 680г та «Ніжин» - 59.99 
грн. за 450 г. Лідером економності та якості товару тут виступає «ВЕРЕС».

Ковбаса. «Ювілейна молочна» -  84.49 грн. за 400г, «Ювілейна ретро» -  70.49 
грн. за 500г, «Ювілейна докторська» - 80.99 грн.  за 400г  та «Алан - докторська/мо-
лочна» - 74.99 грн. за 400г. Переможцем серед най економнішої ковбаси виступає 
«Ювілейна ретро». Порівняно нормальна ціна, враховуючи те, що вона коштує ниж-
че, хоча її більше. За смаком вона майже не відрізняється від звичайної «Докторської».

На шляху зірка Олів’є – горошок. Претендентами виступа-
ють «Bonduel» 43.29 грн. за 250г, «Премія» - 29.69 грн. за 300г та «ВЕ-
РЕС» - 30.99 грн. за 300г. З невеликим відривом перемагає «Премія».

Останнім пунктом виступає соус до салату. Так як вибір соусу до Олів’є 
– це давня суперечка, ми вирішили роздивитися і сметану, і майонез.

Сметана: "Повна чаша" 15% - 22.39 грн. за 400г, "Злагода" 15% - 28.79 грн. за 380г та 
"Яготинське" 15% - 22.99 грн. за 400г. Найкращим вибором тут виступає «Повна чаша», 
але за якістю можна обрати «Яготинське», враховуючи те, що їх ціна відрізняється лише 
на 60 копійок.

Фото з сайту : gastronom.ru

Майонез: "Щедро" 50% - 23.99 грн. за 350г, "Щедро" 67% - 26.59 грн. за 350г, "Ще-
дро" 30% - 19.19 грн. за 350г, "Чумак" 67% - 23.99 грн. за 300г, "Чумак" 72% - 23.59 грн. 
за 300г. Тут йде справа смаків. Якщо ви хочете, щоб ваш салат був легким, то тоді варто 
вибрати "Щедро" 30%. Якщо ж для вас в пріоритеті жирність і ситність - тоді "Чумак" 72%.

В результаті наш салат буде коштувати 188, 11 грн., якщо ми обираємо сметану. Якщо 
ми оберемо майонез як соус до салату, то виходить 184, 31 грн. з малою жирністю, та 188, 71 
грн. з високою жирністю. 

Для звичайного салату така ціна вважається великою, але тут ще залежить від того, на яку 
кількість людей ви будете готувати салат. Тим не менш деякі з інгрідієнтів вже можуть бути 
в вашому холодильнику. Саме з цього приводу ціна улюбленого салату може варіюватися. 

Андрій	Артеменко

 КАРАНТИННИЙ МАСКАРАД

Будь святковим та залишайся у безпеці
У тебе немає новорічного настрою? Не дивно. У цьому може бути винним головний атрибут 2020 року – захисні маски. Йдучи вулицею, ти тільки і бачиш людей у них. Але не переживай. 

Ми допоможемо знайти твою новорічну радість за допомогою святкових масок. Зробити їх дуже легко. Вони стануть не тільки захищати тебе від хвороби, але й подарують гарний настрій.

Наостанок хочеться сказати: бережіть себе та пам’ятайте про правила безпеки. Єлизавета	Ковтун

 Для найскромніших

Для найсміливіших

Для тих, хто вірить у дива

 #Our_Christmas_stories Гончар Інфо
 

#ADVICE_FROM_US Гончар Інфо
 



Як порядний інтроверт, я по-
стійно живу у своїй печері та 
майже не контактую з людьми. 
У вас може скластися враження, 
що я їх боюсь, але це не так. Да-
вайте я розповім, чому так тра-
пилось.

Починався 2020 рік. Люди 
з радістю підіймали келихи 
з шампанським та думали, хто ж 
вони насправді: колишній фі-
зик, студент- філософ чи зви-
чайна домогосподарка? «Ні, ти 
просто щаслива людина», — го-
ворила моя підсвідомість, коли 
пролунав бій курантів. І ось шам-
панське закінчилось, феєрверки 
пролунали — і ми пішли набира-
тись сил перед роком, який пови-
нен був принести багато нового 
в наше життя.

А далі події почали набирати 
незвичних обертів. Рік виявився 
настільки неочікуваним, що мені 
довелося повністю змінити стиль 
життя. До цього дійдемо трішки 
пізніше.

Відразу після початку нового 
десятиліття в наші ЗМІ почали 
потрапляти новини про невідо-
мий вірус із Китаю. «Маячня», — 
думалось мені в той момент. Але 

я помилився.
В березні нам оголосили ка-

рантин. Не думалось мені, що це 
буде так надовго. Людство захва-
тила паніка: туалетний папір та 
гречка раптово зникли з крам-
ниць. «Дякую, що хоча б мака-
рони залишили», — іронічно го-
ворила мені підсвідомість.

Я, як лінивий студент, радів 
такому повороту долі.  Що 
може бути кращим за раптові 
канікули? Вірно — нічого. Але 
раптових канікул не було… В моє 
життя стрімко увірвалось дистан-
ційне навчання. Перше заняття 
було жахливим: нічого не зро-
зуміло, в усіх проблеми з підклю-
ченням. Я вже звик до думки, що 
завдань стало в два рази більше, 
але мене позбавили можливості 
бачитись із друзями. Ненависть 
до цього року захопила кожну 
клітину мого тіла. Я мріяв про 
те, щоб він швидше закінчився. 
Так і трапилось. Календар цього 
року виглядає так: січень, лютий, 
карантин, грудень.

Любий Санта, в тебе, напевно, 
зараз у голові безліч запитань, 
чому я вирішив розповідати таку 
довгу історію. Можливо, ти за-

раз знаходишся так далеко, що 
новини просто не надходять до 
тебе.

Я хочу, щоб ти зрозумів весь 
мій біль та здійснив мої мрії. 
Так, можливо, нечесно просити 
багато подарунків за один раз, 
але я з десяти років тобі нічого 
не писав (так що, ти мені винен). 
Ну що ж, перейдемо до моїх по-
бажань:

1. Хочу повернутись у стіни 
рідного університету. Так, це 
дивне прохання для студента, 
який любить сон, але мені 
не вистачає викладачів і їх-
нього вогню в очах, коли вони 
розповідали свій предмет. Переді 
мною — лише позбавлений емо-
цій монітор ноутбука.

2. Другим моїм бажанням буде 
зустріч із друзями однією вели-
кою компанією. Я знаю, що перед 
Новим Роком можуть траплятись 
дива (так говорили в різдвяних 
фільмах), тому зроби, будь ласка, 
так, щоб кожен, хто постійно за-
йнятий роботою та навчанням, 
знайшов час на веселощі. Мені 
цього так не вистачає.

3. І на останок, хочу 
попрохати тебе допомогти у бо-
ротьбі з цим небезпечним віру-
сом. Так, ти не медик і не хімік, 
який може розробити вакцину, 
але якщо ти будеш вірити, то 
перемогти його буде набагато 
легше.

На цьому, мабуть, мій список 
новорічних бажань завершено. 
Розумію, що вони нездійсненні 
і час уже не повернути назад. 
Але спробувати варто, вірно?

P. S. Чи можеш ти зробити так, 
щоб домашніх завдань стало 
менше?

Катерина Мацак
Меми:
Валерія Девятко,
Ніколь Савченко

ВІДВЕТРО

THINK ABOUT IT

ПРО НАБОЛІЛЕ

Альона Павлюк

ТИ МОЖЕШ БУТИ ЗАНАДТО ДОРОСЛИМ, АЛЕ ПЕРЕД НОВОРІЧНИМИ СВЯТАМИ 
ЗАВЖДИ БУДЕШ ВІРИТИ В ДИВА

ЯК У НОВОРІЧНІЙ ІСТОРІЇ ПРО МАЛЕНЬКОГО ХЛОПЧИКА ЗАМАСКОВАНО СТУДЕНТСЬКЕ ПЕКЛО

2020 РІК У ВИГЛЯДІ ФІЛЬМІВ    

ЛИСТ ДЛЯ САНТИ

«ОДИН ВДОМА»: ЯК БАГАТО 
МИ НЕ ПОМІЧАЛИ

ЗГАДАТИ ВСЕ

КАЛЕНДАР 2020

ДІД МОРОЗ: «МЕНІ НЕ ВИСТАЧАЛО КОШТІВ 
ДЛЯ ОПЛАТИ БУДИНКУ»

НОВОРІЧНИЙ ПЕРЕПОЛОХ

Усіма улюблений дідусь, най-
загадковіший холостяк світу 
та мрія кожної жінки старше 
трьох років — спеціально для 
газети «Гончар Інфо». Трохи 
про самоізоляцію, хворобу на 
Covid‑19 та фінансові проблеми 
головного чарівника світу.

- Діду Морозе, до нас дійшли 
чутки, що ви перехворіли на 
коронавірус ще під час першої 
хвилі. Як проходила ваша самоі-
золяція?

- Привіт, гайс. Якщо чесно, цей 
період дався мені дуже важко. 
Я захворів під час своєї від-
пустки у Штатах, куди їздив до 
своєї онуки після зимових корпо-
ративів. Повернувшись додому 
в Лапландію, мені довелося за-
чинитися в будинку на цілий 
місяць, безвилазно. До мене за-
ходили лише лікарі, а їжу та 
інші потрібні речі приносили 

кур’єри та залишали біля две-
рей. Доводилось швидко все за-
бирати, допоки це не робили мої 
сусіди: вірите чи ні, проте жити 
серед дев’яти летючих північних 
оленів зовсім не казково.

- Що з того періоду здалося вам 
найгіршим?

- Я втратив смак та не відчував 
на язику солодкість улюбленого 
шоколадно- карамельного лате 
з лавандовим допінгом і горою 
зі збитого безе та маршмелоу. Це 
справжній наркотик, всі мої под-
руги від нього просто в захваті.

- Вже почалася друга хвиля, як 
вона вплинула на ваші плани?

- Я деякий час знаходився 
у скрутному становищі: роботи 
не було, мене перестали кликати 
на новорічні свята. В цьому році 
я отримав на чверть менше ли-
стів із проханнями подарунків. 
Дітям не вистачає часу мені пи-

сати, вони 24/7 сидять перед 
своїми моніторами та смарт-
фонами на дистанційному нав-
чанні. Та я не втрачаю наснаги, 
а навпаки отримав нову ціль та 
вирішив йти нога в ногу з мо-
лоддю. Тиждень тому я створив 
власну сторінку у Т ік-ток. Те-
пер я сам собі менеджер та по-
троху повертаю колишню славу 
справжньому бородатому гуру, 
тому тримайтеся, карамельки!

- Невже вам не вистачало ко-
штів на життя?

- Ще б пак, я ледве тягнув кінці 
з кінцями. Мені не вистачало ко-
штів для оплати будинку, дово-
дилось економити: вимикати 
деякі гірлянди у дворі, не купу-
вати нові сани. Я навіть не відво-
зив оленів до СТО, щоб замінити 
літні підкови на зимові. Проте, 
нещодавно мені зателефонував 
Президент та замовив мій виступ 

у скайпі для своїх дітей. Нехай із 
інтернетом знову були трабли, 
це не завадило мені отримати 
свій гонорар.

- Наостанок, що ви побажаєте 
нашим читачам?

-  По-перше,  скуштувати 
шоколадно- карамельне лате 
з лавандовим допінгом і го-
рою зі збитого безе та маршме-
лоу. По-друге, замовити виступ 
дідуся на новорічні свята он-
лайн. Свої заявки та листи з про-
ханнями можете відправити на 
почтову скриньку didmoroz69@
gmail.com. А, по-третє, залишай-
теся здоровенькими та слухня-
ними дітками, щоб отримати від 
дідуся більше підписок та лайків 
у 2021-му році!

Валерія Девятко

ПРИХОДЬ ЩЕ, З ПОДАРУНКАМИ

STUDENT’S LIFE

ТРОХИ ПРО ЛАТЕ З МАРШМЕЛОУ, ОЛЕНІВ ТА СТО

СТУДЕНТИ ДНУ ПОДІЛИЛИСЯ СВОЇМИ НОВОРІЧНИМИ ПРИГОДАМИ
Переддень Нового року та 

саме свято — пора, на яку че-
кають і діти, і дорослі. У цей 
період, зазвичай, діється най-
цікавіше, особливо у наших 
студентів. Ми дізналися у хлоп-
ців та дівчат із ДНУ, які цікаві 
та веселі історії відбувалися 
з ними під час новорічних свят. 
Можливо, хтось із вас знайде 
історії, схожі зі своїми! Що ж, 
повеселімося разом?

«Ми зустрічали Новий рік ком-
панією. Як тільки пробило 00:00, 
ми з другом вирішили вийти на 
вулицю — погуляти. Так би мо-
вити, буквально ступити в но-
вий рік. Квартира знаходилася 
на 9-му поверсі, тож довелося 
викликати ліфт. На годиннику 
була приблизно перша година 
ночі, нам весело, душа потребує 
забав. У голову прийшла дур-
нувата ідея — натиснути у ліфті 
червону кнопку, щоб привітати 
людину з того боку проводу 
з прийдешнім Новим роком. Від-
повіла дівчина. Напевне, наші 

привітання так сильно її вивели 
з себе, що вона не витримала та 
зупинила ліфт. Екстрена допо-
мога не хотіла відповідати. Вий-
шли ми звідти тільки під ранок. 
Так що, не грайтеся з червоною 
кнопкою в ліфті й не докучайте 
дівчатам — вони можуть багато 
справ натворити!».

«Пам’ятаю, перед самим Но-
вим роком нам поставили залік, 
який співпадав із останньою да-
тою показу мультфільму «Кри-
жане серце 2» у кінотеатрі. Ніхто 
не очікував, що я оберу мульт-
фільм, а не складання цього 
заліку. Розумієте, я чекала на 
цю кінокартину з 2013 року. Так, 
можна було діждатися, поки вона 
вийде в інтернеті та спокійно по-
дивитися його вдома, але це ж 
не той ефект! Що там той залік! 
Після Нового року я його пере-
склала на 5-ку, але фурор від пе-
регляду мультфільму на вели-
кому екрані я ніколи не забуду».

«Мій організм звик до ре-
жиму: все життя я прокидаюся 

о 6-й ранку, а лягаю спати не 
пізніше 10-ї вечора. Вступивши 
до університету, я переїхала до 
гуртожитку. Там на мене чекали 
не дуже приємні новини… Весь 
гуртожиток — скажені люди, 
які те і роблять, що шумлять, 
постійно співають, майже не 
вчаться. Перший семестр пер-
шого курсу пройшов із постій-
ними головними болями, адже 
я ніколи не могла виспатись — 
життя тут, а особливо в моїй кім-
наті з трьома сусідками, просто 
кипіло.

Новий рік для мене — не най-
улюбленіше свято. Я не могла 
поїхати додому з деяких при-
чин, тому залишилась святкувати 
з друзями в гуртожитку. Наша 
кімната повинна була бути міс-
цем для святкування, людей мало 
бути приблизно 12. Спочатку ми 
прогулялися Дніпром, відвідали 
ялинку в центрі. Потім мене 
одну відправили підготувати все 
до столу в кімнаті — я сама цього 
попросила, бо вже втомилася й 
змерзла. Було близько 9-ї вечора. 
Прийшовши з вулиці, я реф-
лекторно закрила двері зсере-
дини і не вийняла ключ. Я була 
дуже змучена: присіла на ліжко, 
і сама не зрозуміла, як заснула. 
Не повірите, але прокинулась 
я о 4-ій ранку. Друзі дзвонили, 
писали, стукали, але я спала, 
наче вбита. Я вийшла з кімнати, 
почувши музику у сусідів. За-
ходжу — половина вже сплять, 
інша половина — їдять салати 
та тихенько співають пісні. Вони 
зрозуміли, що мене «відрубило», 
і вирішили не будити.

Так я і зустріла Новий рік — до-

бряче виспавшись».
«Була одна історія. Минулого 

Нового року ми з друзями вирі-
шили зняти котедж. Він знахо-
дився в двох годинах їзди від 
міста. Будиночок був, правду 
кажучи, на відшибі. За день до 
Нового року я і мій друг пішли 
прогулятися до лісу. Нічого особ-
ливого для початку. Потім ми за-
губилися. Намагаючись знайти 
дорогу до котеджу, ми натра-
пили на лося. Він не злякався — 
почав йти прямо на нас. Стало 
не по собі. Величезний лось, ве-
личезні роги — і йде на нас. Ми 
почали відходити, але він не 
хотів нас відпускати і вирішив 
пришвидшити крок. Ми побігли. 
Удача була на нашому боці, тому 
ми змогли втекти від цієї тва-
рини і знайти дорогу назад до 
будиночка.

Вже після святкування, коли 
ми збиралися їхати назад у мі-
сто, знову помітили лося. Він зі 
своїми друзями стояв прямо біля 
виходу.

Кінець кінцем, ми з’ясували 
у господарів котеджу, що це 
сімейство лосів мешкає в цій 
місцевості. Коли ми з другом гу-
ляли, мабуть, зайшли на їхню те-
риторію, а лосі дуже ревно став-
ляться до неї. Удача знову була 
на нашому боці, тому через дея-
кий час лосі пішли назад до лісу, 
а ми змогли нормально доїхати 
додому».

Анастасія Галашева

Післяноворічна класика: хтось з головою поринає у святковий 
вихор, когось наздоганяє сум через швидкоплинність часу, інші — 
примружено дивляться на все, що відбувається, і прагнуть якнай-
швидше повернутися до буденного життя. Нічого незвичайного, 
якщо не брати до уваги Третю світову війну, яка ледь не починається, 
але вона була зовсім невчасно — треба ж ще відсвяткувати і Різдво, 
і Старий Новий рік, і Водохреща. Що ми кажемо богу апокаліпсису? 
Правильно, не сьогодні. Закінчується все хеппі ендом: всесвітнє зло 
подолане, святкова лінь поборена.

IMDb: 9/10

Починається стрімка атака на морські узбережжя: сезон відпусток 
у розпалі. Напруга у повітрі через пандемію з кожним днем зростає, 
тому потреба у релаксі досягає своєї критичної межі. Пляжі стають 
«острівцями свободи»: ані захисних масок, ані соціальної дистан-
ції — все, як у кращі докоронавірусні часи. Ілюзія повернення до 
звичайного життя засліплює людей: вони відкидають «набридливі» 
карантинні правила і починають жити власним серцем. Шкода, що 
наслідки цього стануть фатальними, але це станеться трохи згодом.

IMDb: 7/10

На карті планети Земля з’являється червона точка — Китай захо-
плює невідомий до недавнього вірус. Усі інші країни продовжують 
жити звичайним життям, девізом якого стає старе українське при-
слів’я: «Моя хата скраю». Градус хвилювання підвищується незначно, 
тому великої ролі це не грає. Люди мають тільки одне бажання — 
якнайшвидше провести набридливу зиму і зустріти омріяну весну.

IMDb: 7/10

Ніби нічого не змінилося, але серце не на місці. Останній місяць 
літа хочеться провести з розмахом, аби було про що згадувати, якщо 
восени прийде друга хвиля самоізоляції. Враховуючи ці обставини, 
ніхто собі ні в чому не відмовляє: ресторани, магазини, кіно — на 
вибір, але краще все й одразу. Поки ситуація більш-менш стабільна, 
люди вирішують скористатися нею сповна. Тим не менш, якщо 
вірити народній мудрості, «перед смертю не надихаєшся».

IMDb: 6/10

Знайомтесь, його величність Карантин. Він прийшов так раптово, 
але так передбачувано водночас. До наступу коронавірусу люди по-
чинають готуватися відчайдушніше, аніж до кінця світу у 2012-му: 
туалетний папір тепер можливо передавати у спадок, гречкою можна 
засіяти всі поля світу, а антисептиком — перетворити дім на абсо-
лютно стерильну операційну. З усім цим багатством людство зачи-
няється в чотирьох стінах на самоізоляції у передчутті тритижне-
вого позапланового відпочинку.

IMDb: 5/10

Прийшло усвідомлення власних помилок. Кожна розмова супро-
воджується думкою: «Скоро локдаун, знову будемо сидіти вдома». 
Швидкий ріст захворюваності, постійне побоювання поновлення са-
моізоляційного режиму змусили людей відчути відповідальність за 
власну легковажну поведінку. Хтось визнав свої прорахунки, хтось 
вирішив залишитись вірним дисидентській ідеології, але оминути 
наслідки цих діянь вже неможливо.

IMDb: 4/10

Самоізоляція затягнулася. У всіх одночасно починають виникати 
симптоми клаустрофобії та депресії. Це торкається не тільки лю-
дей: домашні улюбленці втомилися від постійної присутності своїх 
хазяїв і з надією очікують кінця карантину. Загальна вага планети 
значно збільшується: їсти людям хочеться постійно, а енергію витра-
чати нікуди. Всесвітня нудьга породжує ще один вірус, який викли-
кає у людей бажання відкривати рота під пісні, виконувати дивні 
танцювальні рухи і знімати своїх тварин на камеру. Коронавірус 
і TikTok об’єднуються заради підкорення планети.

IMDb: 2/10

На обличчя людей починають поступово повертатися маски. Не 
встигла закінчитися весняна депресія, а їй на зміну вже приходить 
осіння. Хочеться просто закутатись у ковдру і дивитися сумний 
серіал з горнятком у руках. Більш того, у частини людей з’являється 
можливість втілювати це бажання 24/7 — самоізоляція їх наздогнала. 
Ще не зникли сліди від весняних кайданів, але нові не змусили на 
себе чекати. Тільки одне питання: «Що буде далі?»

IMDb: 1,5/10

«Може вже досить?» — єдине питання, що мучить абсолютно кож-
ного. Тепле сонячне проміння діє на людей гіпнотичним чином: вони 
починають вірити у власне безсмертя і шукати будь-яку можливість 
порушити карантин. Самоізоляція — справа корисна, але шашлики 
та посадка городу — за розкладом. У суспільстві з’являється при-
марна надія на повернення колишнього ритму життя, яка повільно 
і не зовсім впевнено починає справджуватися.

IMDb: 5/10

«Сумно, сумно аж за край…» — найбільш влучний опис для на-
строю суспільства. Холод надворі проситься вселитися у душі — 
з останніх сил доводиться тримати оборону. Все, що залишається — 
загадково дивитися вдалину крізь вікно і будувати у своїй фантазії 
ідеальний світ без ковіду та захисних масок.

IMDb: 2/10

Сміливість і рішучість переповнювали кожного, тому настав час 
діяти. Озброївшись масками та антисептиками, люди переступають 
поріг власних домівок і рушають у світ. Вони зіштовхуються з но-
вими правилами життя, прийняти які не кожен виявляється спро-
можним. Поки одні навчаються дихати крізь маску, інші кидають 
виклик ковіду і вступають з ним у заздалегідь програшну битву. 
Ряди дисидентів продовжують поповнюватися новими бійцями, 
але вірусу це йде тільки на користь.

IMDb: 6/10

Дочекалися. Перший сніг вже встиг порадувати око кожного, тому 
час активації режиму «Новорічний настрій» настав. Починається 
щорічний марафон перегляду новорічних фільмів та закупки пода-
рунків. Нарешті можна повними легенями вдихнути аромат манда-
ринів та приступити до важливих ритуалів — складання святкового 
меню та прикрашання ялинки. Усім так сильно хочеться повірити 
у казку, як ніколи раніше. Мрія одна на всіх: щоб у новорічну ніч 
о 12 годині не карета перетворилась на гарбуз, а коронавірус — на 
пил. Далі буде…

IMDb: 8/10

«ПОЧАТОК КІНЦЯ» «П’ЯТДЕСЯТ ВІДТІНКІВ СВОБОДИ»

«ЗАТИШШЯ ПЕРЕД БУРЕЮ» «ПУСТИТИСЯ БЕРЕГА»

«ЗДРАСТУЙТЕ, Я ВАШ КАРАНТИН!» «13 ПРИЧИН ЧОМУ»

«ДЕНЬ БАБАКА» «ОСОБЛИВОСТІ КАРАНТИННОГО СУМУ»

«ТІНІ ЗАБУТИХ РОЗВАГ» «КАРАНТИН СЛЬОЗАМ НЕ ВІРИТЬ»

«ВТЕЧА ІЗ САМОІЗОЛЯЦІЇ» «КОВІД – ВИКРАДАЧ СВЯТА»

СІЧЕНЬ ЛИПЕНЬ

ЛЮТИЙ СЕРПЕНЬ

БЕРЕЗЕНЬ ВЕРЕСЕНЬ

КВІТЕНЬ ЖОВТЕНЬ

ТРАВЕНЬ ЛИСТОПАД

ЧЕРВЕНЬ ГРУДЕНЬ

Навіть чарівники носять маску
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1. Залишаєшся один, без 
батьків, впермше по-справж-
ньому відчуваєш на смак са-
мостійне життя з усіма його 
проблемами, у яких головний 
твій помічник — ти сам.

2. До останнього не можеш 
підготуватись, спіймати свят-
ковий настрій та з легкою ду-
шею зустріти Новий Рік, бо 

постійно хтось (або щось) за-
важає!

3. Не хочеш нікого бачити, 
поводиш себе, як емоційно не-
врівноважена людина, адже 
ніхто не хоче зрозуміти, зро-
бити будь-що замість тебе та 
обожнювати тільки за те, що 
ти є.

4. Є людина, яка спочатку 

здається дуже страшною та 
суворою, а насправді — про-
сто киця й відрада для душі.

5. Думаєш, що зробиш все й 
одразу, багато на себе береш, 
але щось йде не так…

6. Стабільний спокій може 
порушити дивовижна нес-
подіванка, до того ж, кожного 
разу нова.

7. Розумієш, що більше, ніж 
їжу, ти не покохаєш нікого, 
тож до їдальні треба прихо-
дити першим.

Дар’я Попкова, 
Катерина Степаненко

Випускові редактори: Валерія Девятко, 
Альона Павлюк, Ніколь Савченко

Дизайн-макет: Антон Маринюк

ГОНЧАР ІНФО ГОНЧАР ІНФО



Варення з шишок
Новорічний стіл в нашій сім’ї 

це місце, де традиційні сімей-
ні страви стоять разом з їжею 
розділу «каральної кулінарії». 

Невідомо, чому у багатьох жінок з 
певного моменту, незалежно, з’являть-
ся жага до збереження усього матеріаль-
ного в банках. В якийсь момент в моєї 
матері теж почали з’являтись нав’яз-
ливі думки типу: «Цікаво, а чи зможу 
я зберегти певний продукт, та зробити 
з нього варення, соління чи компот?». 
Декілька років тому ці ідеї привели 
нас до приготування маленьких но-
ворічних ялинок – варення з шишок. 

Тепер кожного 31 грудня прокида-
ючись, перше що я чую від матері це: 
«Хочеш шишку?». Та кожен Новий рік я 
почуваюсь розгубленим та засмученим 
через багатозначність цієї пропозиції. 

Інгридієнти:
1 кг соснових шишок, 1 кг цукру, 1 л 

води.
Що робити:
1. Шишки вимити, потім залити окро-

пом, залишити буквально 30 секунд, воду 
злити. Потім пересипаємо в каструлю.

2. Додаємо цукровий пісок і воду, та 
відразу ставимо на плиту. Даємо варення з 
шишок покипіти 2-3 хвилинки. Включає-
мо плиту, залишаємо шишки просякати, 
поки сироп не охолоне. В середньому на 
5-7 годин.

3. Повторно включаємо плиту і знову 
проварюємо варення 2-3 хвилини після 
закипання. Залишаємо остуджуватися. 
Повторюємо ще два рази. Нікуди не по-
спішаємо, сироп повинен повністю просо-
чити шишки.

4. Четвертий раз кип'ятимо шишки та 
відразу розкладаємо варення по банкам, 
закриваємо кришками. Рідкуватий сироп 
не повинен лякати, після остигання він 
стане густіше.

ЯРОСЛАВ НОВІКОВ

Імбирні прянички
Якщо для більшості Новий рік має 

присмак мандаринок, то особисто для 
мене аромат імбирного печива точно 
сигналізує про початок сніжної пори. 

Інгридієнти:мука: 250-300г., масло 
вершкове: 100г, цукор: 100г, яйця: 1шт, 
мед: 2 ст. л, сода: 0,5 ч. л, імбир: 2 ч. л, ко-
риця: 1 ч. л (гвоздика, кардамон, запашний 
перець, аніс, мускатний горіх, какао, це-
дра за бажанням). І звісно гарний настрій.

Що робити:
1. Беремо муку, соду, спеції і змішує-

мо. В іншу посудину кладемо вершкове 
масло кімнатної температури з цукром та 
збиваємо міксером до пишної маси, після 
того як наша маса стане світлою додаємо 
яйце і продовжуємо такі самі рухи міксе-
ром. 

3. До білої маси додаємо трішки розі-
грітий мед і змішуємо. В два етапи додає-
мо сухі інгредієнти з першої посудини

5. Викладаємо наше тісто на заздале-
гідь підготоване місце присипане мукою 
і вимішуємо; відкладаємо тісто в холо-
дильник на 2-3 години. Формуємо печиво 
товщиною в 3-4 міліметри, випікаємо в 
духовці при 180 градусах 5-7 хвилин до 
золотого кольору.

АНАСТАСІЯ КРЮКОВА

Картопля по-студентськи
Напевне, це найліпша страва, яка 

існує у світі. Картопля смажена, туш-
кована, по-селянськи, яка вона тільки 
не буває. Проте нещодавно (майже рік 
тому) я дізнався про новорічну карто-
плю по-студентськи. Чому по-студент-
ськи? Бо швидко, легко та креативно.

Інгриєнти: студент ( мінімум 1 шт), 
картопля, молоко, сіль, вершкове масло, 
солодкий перець. Якщо ви вмієте готу-
вати картопляне пюре, то вважайте, що 
півсправи вже зроблено. 

Що робити:
1.Картоплю потрібно почистити та 

поставити варитися у підсоленій воді. Піс-
ля того як картопля стала м‘якою, необхід-
но злити воду та додати молоко, вершкове 
масло і добре розтовкти. Якщо маса стала 
густою, то вітаю - картопля приготована. 

2.Залишилося додати трішки творчості 
та нестандартності. Щоб зробити форму 
ялинки потрібно на пергаменті з конди-
терського мішечку видавити картопляне 
пюре у формі конусу з гострим кінцем. 
Після цього поставте у плиту та випікай-
те при температурі 180° 10-15 хвилин. 

4.Поки картопля запікаєть-
ся, приготуйте прикрасу для вашої 
ялинки: з солодкого перцю потріб-
но вирізати зірочку. А далі настає 
час творчості - прикрашення ялинки. 

ВОЛОДИМИР КЛИМЕНКО

О-О-Олів’є!

П’ять букв, а скільки асоціацій! 
Олів’є - це салат, призваний бути 
обов’язковим в арсеналі новорічної 
господарки. Олів’є - це ще й подушка, 
де можна поспати після добрячої гу-
лянки. Одного разу, аби салат настояв-
ся, підсунула його під стіл й забула... І 
хтось вмощувався за стіл й потрапив 
ногою в моє Олів’є! Як добре, що всі 
інгредієнти для салату легкодоступні: 
їх можна придбати в будь-якому про-
дуктовому магазині. Новорічний стіл 
був врятований. Тож, будьте обережні, 
зберігайте Олів’є в недоступних місцях! 

Інгридієнти: 4 картоплини, одна 
морквина, одна банка зеленого кон-
сервованого горошку, 6 великих яєць, 
400 гр вареної ковбаси, 3 бочкових 
огірка, 200 гр нежирного (!) майонезу. 

Що робити (неначе ви й самі не 
знаєте):

1.Ковбасу, картоплю, моркву, яйця 
та огірки ріжемо кубиками, додаємо го-
рошок та перемішуємо з майонезом.

АНГЕЛІНА МОРОЗ 

Новорічне зілля
Бій курантів. Бенгальські вогники. 

Загадування бажань. 3.2.1... І твій ке-
лих наповнюється сяючими бульбаш-
ками шампанського. Все було б так, 
аби одного нового року я не захворіла. 
Холодного не можна, бульбашок не 
можна, залишається пити теплий чай 
з лимоном. «Рано засмучуєшься», - 
сказала мені сестра. І саме з цих слів 
відбулось мое знайомство з «новоріч-
ним зіллям». Саме так ми з сестрою 
називаємо безалкогольний глінтвейн. 

Тож тепер ми з сестрою традицій-
но п‘ємо безалкогольний глінтвейн 
на Новий рік. Можливо, і вам сподо-
бається. І смачно, і корисно. Ділю-
ся з вами рецептом цього напою!

Інгридієнти: 1 л виноградного соку, 
1 апельсин, імбир, гвоздика, 2 скибки 
лимону, 1 ложка меду, трохи журавлини, 
кориця. 

Що робити?
1.Перед тим, як поставити вино-

градний сік варитися, поріжте скибка-
ми апельсин та імбирь, після чого до-
дайте це разом з гвоздикою, корицею, 
журавлиною, лимоном у кастрюлю 
з соком та варіть на повільному во-
гні. Майже у кінці додайте корицю.

2.Після кипіння додайте мед та по-
ставте настоюватися 30 хвилин, за ба-
жанням можете накрити ковдрою, щоб 
напій не змерз, адже зима у нас холодна!

АНАСТАСІЯ КРИВОГУЗ

Рецепт корисних цукерок від 
Санти

Це історія про дружбу, що пройшла 
перевірку часом. Дуже пізнім часом... 
Не будемо називати справжніх імен, а 
мою подругу іменуємо Сантою (випуск 
усе ж таки новорічний). Я працюю на 
телебаченні (принаймні намагаюся) і в 
прямому ефірі я мала б разом з конди-
тером готувати цукерки із сухофруктів. 
Усе йшло за планом. Як раптом, гість 
повідомляє, що за планом іду тільки я. 
Під зривом моя кар’єра тележурналіст-
ки і можливість для глядачів дізнатися 
рецепт корисних солодощів. Ну а далі в 
гру вступає Санта. На годиннику 00:00...

- Санта, тобі потрібно прикинутися 
кондитером і зробити вигляд, що ти 
вже багато років робиш десерти, що не 
шкодять фігурі та здоров’ю. 

- Ок. 
І ось, уже не моя подруга, а відома 

фут-блогерка з Дніпра готує, уперше 
в житті, у прямому ефірі, щось схоже 
на цукерки. Пам’ятаєте, як у дитин-
стві робили з грязюки вечерю для ля-
льок? У нас виходило щось на кшталт 
цього. І тим не менш, рейтинги вгору, 
моя репутація телеведучої туди ж, слід 
за ними і кар’єра відомої фуд-блогер-
ки з Дніпра. Не знаю кому дякувати: 
долі, Богу чи Діду Морозу, але ця афе-
ра дійсно мала успіх. А корисні цукер-
ки стали моїм улюбленим делікатесом. 

Отже, якщо у новорічну ніч ви хоче-
те мати неперевершений вигляд, у вас 
ще є час зробити свою фігуру ідеальною. 
І в цьому вам не завадить пристрасть 
до солодкого. Рецепт найсмачніших 
та найкорисніших цукерок у студію! 

Інгридієнти:Фініки, курага та чорнос-
лив (або будь-який інший улюблений ваш 
сухофрукт) – 100 гр; нежирне вершкове 
масло – 100 гр; Горіхи (арахіс, волоський, 
мигдаль тощо) – 100 гр; Какао-порошок та 
кунжут – для декору.

Що робити:
1.Сухофрукти й горіхи слід до-

бре подрібнити. Отриману «кашу» 
ретельно змішати з маслом. 

2. З отриманої маси зліпіть не-
великі кулі. Щоб цукерки мали при-
вабливий зовнішній вигляд, обсип-
те їх какао та насінням кунжуту. 

3.На дві години залиште десерт у холо-
дильнику. Після цього він готовий до вжи-
вання. Ваші смакові рецептори у захваті, 
а фігура та імунітет кажуть «Спасибі!»

АННА КРАВЧУК

Будиночок із пряників
Грудень. Далекий 2014. Перегля-

даючи разом із мамою так звані но-
ворічні DIY на YouTubе, нашу увагу 
привернув солодкий яскравий будино-
чок. Поміж сотні рецептів та незвичай-
них хенд мейдів виділився саме він. 
“Ну що, спробуємо?” Ми вважали це 
чимось неймовірним, "таке мабуть 
тільки в Європі роблять". Але чому 
б не спробувати щось незвичайне?

І згодом це увійшло в гарну но-
ворічну традицію виготовлення пря-
никового дива. Процес наче у казці. 
Мама, яка вміло мішає пряне тісто, 
я, котра бігає навколо та обирає май-
бутній колір та прикраси для буди-
ночка. І звичайно муркотливе ко-
шеня, яке також вносить свій вклад 
в атмосферу та результат. Тож, для 
новорічного дива нам знадобиться:

Інгридієнти: борошно 1 кг, сода 1/2 
ч.л, цукор 200 гр, мед 250 гр, вершкове 
масло-200 гр, яйця 3 шт, міцний запаш-
ний спиртний напій 50 мл, кориця 1/4 ч.л., 
імбир 1/4 ч.л., гвоздика 1/4 ч.л., кардамон 
1/4 ч.л., перець духмяний мелений 1/4 ч.л.

Що робити:
1. Змішати усі спеції. Просіяну муку 

змішати з содою.
3. Всі інші інгрідієнти додати до пря-

ностей. Гарно перемішуємо, але не взби-
ваючи. Додаємо муку з содою та вимішує-
мо тісто 15 хв. Формуємо тісто та кладемо 
на 3 години в холодильник.

4. Достаєм тісто, розкатуєм на перга-
менті, висотою максимум 0.5 см 

5. Вирізаємо по трафаретам складові 
будиночка ( трафарети можно знайти в 
Інтернеті за вашими побажаннями). В 
духовці тримаємо 15 хвилин при темпера-
турі 170 градусів. Потім дістаємо, та скла-
даємо, прикрашаємо будночок.

АННА ПШЕНИЧНА

Напій 
«Романтика гуртожитку»

Ми тоді жили в гуртожитку... Чому 
жили? Живемо й досі! І відверто кажу-
чи, немає місця більш романтичного 
для проведення зимових вечорів за ча-
шечкою чогось зігріваючого. «Колю-
ча» версія традиційного гарячого си-
дру - ідеальний варіант для студентів, 
яким виповнилося 18 років. Для того, 
щоб напій вийшов дійсно смачним вам 
знадобиться:1)Увімкнути обігрівач, 
бо опалення ще не дали і в кімнаті 
стоїть нестерпний дубак; 2) Помити ка-
струлю, бо, певно, до цього в ній варили 
пельмені; 3) Увімкнути гірлянду; 4) Пе-
ревірити келихи на наявність тарганів. 
І не забудьте увімкнути “Let it snow” 
Френка Сінатра!

Інгредієнти: 1 л води, 3 пакетика 
апельсинового чаю, ½ ст. світло-корич-
невого цукру, 2 ст. сидру, 1 ½ ст. світлого 
рому, 8 паличок кориці, 3 ч.л. вершкового 
масла.

Що робити:
1. Закип'ятіть воду. Зніміть з вогню і 

заваріть чай, накривши кришкою і давши 
настоятися п'ять хвилин. 

2. Вийміть пакетики і додайте цукор, 
сидр, ром і 2 палички кориці. Нагрійте до 
критичної температури, але не давайте 
повністю закипіти. 

3. Розлийте суміш по келихах, додав-
ши по ½ ч.л. масла і по дві палички кориці 
в кожен.

ОЛЕНА САВЧЕНКО

Пиріг для тих, хто 
полюбляє солоненьке

Впевнена, не лише мене шматочок 
рибки або шашличку приваблює біль-
ше, ніж найсмачніша цукерка. Тож, ла-
суни, проходьте повз (звичайно ж, ні), 
наразі – рецепт пирога з лососем від 
моєї прабабусі. Головний інгредієнт  пи-
рога – червону рибу, їй родичі відправ-
ляли поштою з самого Хабаровського 
краю. У переддень 1980-якогось року 
забрала вона посилку, відкриває – а там 
повна коробка цвяхів, гаєчок й іншого 
залізного мотлоху та одна самотня ри-
бинка. Таки є совість у шахраїв! Бабу-
ся, звичайно ж, посмутніла, але довго 
не журилася. Взяла ту нещасну рибину, 
цибулю та додала рису. Її вже давно не-
має з нами, а рецепт славетного пирога 
передається з покоління в покоління.

Інгридієнти: Для тіста: молоко - 250 
мл, дріжджі свіжі пресовані - 12 г вершко-
ве масло - 50 г, цукор - 1 ст.л., сіль - 1 ч.л., 
борошно пшеничне - 500 г, яйце куряче - 1 
шт.

Для начинки: рис круглозернистий - ¾ 
склянки, філе червоної риби - 350 г, цибу-
ля ріпчаста - 2 шт., свіжа зелень - невели-
кий пучок (за бажанням).

Що робити:
1. Для приготування начинки завчасно 

відвари рис, візьми червону рибу, поріж 
на маленькі шматочки, посоли, поріж ци-
булю кільцями. Клади цибулі побільше, 
щоб пиріг вийшов соковитим. 

2. Для тіста візьми стакан теплого мо-
лока. Додай у молоко цукор, сіль, дріжджі, 
перемішай та залиш на 10-15 хвилин. 
У просіяне борошно влийте дріжджову 
суміш, додати яйце, масло. Замісити тісто 
і поставити у тепле місце на годину. Тісто 
розділи на дві частини та розкатай. Викла-
ди на лист, зверху рівномірно розподіли 
начинку та накрий другим пластом тіста. 
Пиріг змасти яєчним жовтком. Випікати 
40 хвилин при температурі 180 градусів.

ІЛОНА СЕМЕНЮК

Галушки
Кажуть, що шлях до серця чо-

ловіка пролягає через шлунок. Не див-
лячись на те, що мій внутрішній скеп-
тик не приймає подібні стереотипи, це 
твердження оспорити ніяк не можу: 
саме кулінарний талант моєї мами 22 
роки тому полонив серце її майбут-
нього чоловіка і мого батька. Влітку 
1998-го мама в честь закінчення нав-
чання в університеті влаштувала вдо-
ма невелику вечірку. Були запрошені 
зо два десятки гостей: друзі, однокурс-
ники і навіть друзі однокурсників. 
Серед них був і високий чорнявий па-
рубок, з яким вони раніше працюва-
ли вожатими у дитячому таборі. Сим-
патія, зізнаються вони, виникла ще у 
перший день знайомства, однак тоді 
тато не наважився зробити перший 
крок. Про те, що «час діяти» настав, 
він зрозумів, спробувавши мамині 
галушки, або як їх називають у нас у 
селі, «товченики», що були її корон-
ною стравою. Як ви зрозуміли, з того 
дня і розпочалася історія великого ко-
хання. А галушки стали обов’язковим 
елементом кожного свята, і Новий 
рік – не виняток! Рецепт щасливо-
го особистого життя дуже простий:

Інгридієнти:борошно – 4-5 ст., кефір 
– 0,5 л., вершкове масло – 50 г, сіль – 1 
ч.л, сода – 1 ч.л., курятина – 400 г, часник 
– 4-5 зубчики, перець чорний мелений.

Що робити:
1. Просіюємо борошно, додаємо 

кефір, сіль, соду (її не гасити) і замішує-
мо тісто. Накриваємо його рушником і 
залишаємо відпочивати 30-40 хв.

2. Варимо куряче філе зі спеціями і 
сіллю. Чистимо та витискаємо часник, 
готову масу трохи заливаємо бульйоном, 
що б зручно було додавати в галушки. 
Розтоплюємо вершкове масло. Після 
того, як філе вистигло, рвемо його на 
шматочки. Філе, часник і масло кладемо 
в різні тарілки.

3. Тісто викладаємо на посипану бо-
рошном поверхню і розрізаємо на кілька 
частин, кожну з яких формуємо у вигляді 
ковбаски. Її розрізаємо на невеликі шма-
точки, начиняємо і формуємо кульки.

4. Галушки можна готувати на пару 
впродовж 7-10 хв.

АЛІНА РАШЕВСЬКА

Панакота з присмаком 
Нового Року

Рецепт панакоти з мандарино-
вим желе привезла наша бабуся, яка 
близько 10 років жила в Італії. Саме 
там вона дізналася про різномаїття 
варіантів цього вишуканого десер-
ту і усі тонкощі приготування іде-
альної панакоти. Ароматний та ніж-
ний десерт з мандариновим шаром 
- це відмінне рішення для зимових за-
стіль! Хоча і готується досить легко!

Інгредієнти:
Для вершкового желе: Вершки 20% - 

400 мл, цукор - 2 ст. л., желатин швидко-
розчинний - 10 г, вода - 2 ст. ложки. 

Для мандаринового желе: мандарини 
- 3-4 шт, цукор - 0,5 ст. л., желатин швид-
корозчинний - 5 г, вода - 1 ст. ложка.

Що робити:
1.Готуємо вершкове желе. Желатин 

пересипте в піалу і залийте холодною во-
дою. Перемішайте, залиште до набухан-
ня. У каструльку насипте цукор. Влийте 
вершки і поставте її на плиту. Прогрійте 
їх, не доводячи до кипіння, щоб цукор роз-
чинився. Зніміть вершки з плити і додайте 
желатин. Перемішайте і розлийте суміш 
у склянки, залишаючи зверху місце для 
мандаринового шару. Остудіть і приберіть 
у холодильник (витримайте час).

2. Приготування мандаринового желе. 
Желатин залийте холодною водою, пе-
ремішайте. Вичавіть сік з мандаринів і не 
забудьте його процідити. У мандариновий 
сік додайте цукор, підігрітий в мікрохви-
льовці або на водяній бані желатин. Пе-
ремішайте.

3.Дістаньте склянки с панакотою з хо-
лодильника, розлийте в кожну мандарино-
ве желе, поверх вершкового шару, і знову 
приберіть у холодильник (бажано на ніч).

 
АЛІНА ЛІВАДНЯ

Бутерброди з сиром 

Я вже чую як ви про себе питаєтесь 
"Що? Які бутерброди із сиром на но-
ворічному столі?". Люди, котрі живуть 
у нашому житловому масиві - люди 
прості, і на Новий рік полюбляють зу-
стічасти його на вулиці біля вогнища 
прямо посеред двору. А як у -10 мож-
на вміло тримати виделку із рюре або 
салатом у руці? Тому немає зручнішої 
страви для таких заходів, аніж бутер-
броди!

Інгридієнти: хліб (нарізний, бо не хо-
четься витрачати час на нарізання), сир 
твердий.

Що робити?
1. Дістати хліб із пакунку, розкласти.
2. Нарізати сир скибочками., та роз-

класти його на хліб.

ЄВГЕНІЯ ЖАДАН

Верст
ка: Єва Біліченко

Мандаринове варення
Минулого року грошей на пода-

рунки було не багато, а хотілося усіх 
чимось побалувати. І мені спало на 
думку зробити варення. Полуниці, ма-
лини, абрикос вже не було, залишався 
вибір між помідорами та мандарина-
ми. Вибір був простий і правильний!  
Варення з мандарин вийшло надз-
вичайно гарним, потім всі знайомі 
просили розповісти як його готувати. 

Інгридієнти: мандарини – 1 
кг, цукор – 500 грам, ваніль-
ний цукор/кориця –  за смаком;

Що робити:
1. Очищаємо мандарини лиш-

нього: шкірки, прожилок і кісто-
чок. Потім розбираємо на часточки .

2. Посипаємо мандаринки цукром 
і ставимо на середній вогонь. Коли висту-
пить сік, можна додати ванільний цукор 
та корицю. Тут вирішуйте самі, скільки їх 
добавляти, бо кожен робить на свій смак. 

3. Зменшуємо вогонь і про-
варюємо варення ще 15-20 хвилин. 

ВЛАДА ЖМУР

Оселедець під шубою

“Шубу” для мене відкрив мій дідусь 
ще у глибокому дитинстві, тож скільки 
пам’ятаю себе, стільки ця страва стоїть 
на святковому столі. Воно і не дивно, 
адже у часи дефіциту із чого ще вига-
дувати оригінальну страву, якщо не з 
буряку, моркви, курячих яєць, цибулі, 
картоплі, майонезу і, звичайно, оселед-
ця. Тому, кожного року, аби догодити 
смакам тих, кому в сім’ї і 8, і 80 років, 
я готую “шубу” за рецептом мого дідуся. 

Що робити:
1. Варю картоплю, буряк, моркву та 

яйця.
2. Дрібно нарізаю цибулю; потім - сва-

рені овочі.
3. Прибираю кістки з оселедця і також 

нарізаю дрібними шматочками.
4. Рівномірно викладаю на тарілку в 

такому порядку: оселедець, цибуля, карто-
пля, яйце, морква і буряк.

5. Змащую майонезом і відправляю до 
холодильника. 

6. А потім ви і самі знаєте, що робити.

ІРИНА ЄФРЕМОВА 
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Новорічне застілля четвертого курсу
Навчимо  вас смачно їсти й готувати!

Новочірну ніч неможливо представити без святкового застілля. І звичайно як бути без концерту Олега Вінника
на "Інтері"! Проте зараз не про нього.

Цього року ми вирішили не сперечатися, що ми будемо їсти, та вирішили пригостити один одного тим що го-
тується родиною із року в рік. А для того, аби ви також могли приготувати страву і не бігли потім за "Мезимом" 
(бо кожна страва перевірина нашими шлунками особисто),  ділимось рецептами цих надзвичайно цікавих, та не 
звичних блюд.Запалюйте бенгальські вогники та сідайте з нами за стіл - коштувати варення з шишок, пити гаря-
чий сидр за рецептом з гуртожитку та дізнатися, який смак має щасливе особите життя!

Попереджаємо: ми любимо випити на з'їсти солоденьке!

Кекс з апельсинами 
 і журавлиною

 Кіт. МайстерШеф. Фанта. Що 
об’єднує ці слова? Те, що в грудні 2012 
року мама шукала в ноутбуці якийсь 
цікавий десерт, щоб приготувати на 
новорічний стіл. На фоні з телевізора 
було про кухарів, а поряд із технікою 
стояла відкрита фанта. Матір скроли-
ла сторінки рецептів, а кіт зробив свою 
справу – збив відкритий сильногазова-
ний напій. Поки вона вбирала, з телеві-
зора розказували, як зробити кекс. І так 
це стало сімейною традицією. Цікаво, 
що фанта також із смаком апельсину.

Інгредієнти: пшеничне борошно – 
200 г, розпушувач тіста – 3 г, яйця – 2 шт, 
вершкове масло (72%) – 120 г, апельсин – 
1 шт, апельсиновий фреш – 70 мл, сік ли-
мона – 1 ч. л., в’ялена журавлина - 100 г, 
заморожена журавлина – 20 г, кефір – 50 
мл, цукор – 130 г, цукрова пудра – 120 г, 
мелена кориця – 2 г, душисти перець – 3 
горошини, гвоздика – 2 шт, білок – 15 г.

Що робити:
1. Проварити сік апельсину з гвоз-

дикою та душистим перцем 5 хвилин. 
Даємо охолонути та проціджуємо.

2. Міксером збиваємо яйця з цу-
кром + вершкове масло + кефір + сік 
апельсину.

3.Замішуємо борошно, вводимо 
журавлину та мелену корицю.

4. Розігріваємо духовку, форму 
запікання змащуємо вершковим 
маслом. Викладаємо тісто і 
закриваємо в духовці на 35 хвилин.

5. Нарізаємо смужки апельсину, 
розкладуємо на деко, застелене пер-
гаментним папером і запікаємо 1,5 
години при температурі 110°С. Кожні 
20 хвилин слайди варто перевертати.

6. Окремо збіваємо білок до легкої 
піни, додаємо половину цукрової пу-
дри та перемішуємо до однорідності. 
Додаємо лимонний сік і вводимо пу-
дру.

7.Покриваємо кекс глазур’ю та 
прикрашаємо ягодами журавлини та 
апельсиновими чіпсами.

8. Залишається відрізати шмато-
чок та насолодитися цим ніжним та 
дуже смачним десертом у колі родини. 
Хто зі мною дивитися "Майстер шеф" 
і гладити котиків? Із Новим роком, 
друзі! Нехай вам щастить!

ОЛЕГ ТУРКОВ

Штоллен
Декілька років тому, коли я з под-

ругами подорожувала по Европі, ми 
зупинились у Берліні у моєї сестри. І 
як це зазвичай буває, захотілось чо-
гось незвичного привезти додому, щоб 
подарувати рідним. Магніти, сувенір-
ні тарілки дарувати якось не хотілось. 
Інша річ, подарунок, який міг передати 
атмосферу та смак різдвяного свата. 

Як не дивно, в одному з магазинів 
ми знайшли німецький штоллен. Приї-
хавши в Україну, і скуштувавши цю 
випічку, я одразу вирішила що хочу 
сама її приготовити.  Близькі були в та-
кому захваті, що в цьому році вже буде 
третій рік, коли німецький штоллен 
буде прикрашати наш різдвяний стіл.

 Інгридієнти: мука 500 гр, яйце 2шт, 
творог 250гр, вершкове масло 250гр, 
ванільний цукор 1 ст л, розпушувач для 
тіста 2ч, апельсин (сок) 1 шт, сухоф-
рукти 150гр, горіхи 100гр, ром 100мл.

Для просочення тіста: вершкове 
масло 100 гр, цукрова пудра.

Що робити: 
1. Заздалегідь (за тиждень або міні-

мум за день) замочіть сухофрукти в міц-
ному алкоголі

2. Збийте м'яке вершкове масло з цу-
кром, додайте ванільний цукор. Введіть по 
одному яйцю. Всю суміш ще раз збийте.

3.Додайте творог і сік апельсина (або 
лимона). Знову все збийте до однорідного 
стану. Додайте муку, та перемішайте лож-
кою. Додайте сухофрукти та горіхи у тісто

5. Розділіть тісто на дві-три рівні ча-
стини. Застеліть папером для випічки і 
змастіть вершковим маслом. Розкачайте 
тісто і надайте йому форму, характерну 
буханці.

6. Випікайте в розігрітій до 180 граду-
сах духовці протягом приблизно 1 години.

7.Розтопити вершкове масло і рясно 
змастіть пензликом ще теплі штоллен.

ЮЛІЯ КЛЕВЦОВА

Салат з куркою 
та ананасами

Мені "пощастило" відсвяткувати 
Новий 2017 рік у досить не звичайно-
му місці. Історія розпочалась з того, 
що в моїй родині жоден новорічний 
стіл не обходиться без салату "Курка 
з ананасами". Як завжди у новоріч-
ний вечір порались з матусею на кух-
ні і коли процес приготування салату 
вже підходив до кінця, то ми помітили, 
що не вистачає чим завершити цей 
салат. Не було майонезу. Годині було 
обмаль. На годиннику було близько 
10-ої вечора. Я пішла до найближчого 
магазину, котрий ще працював. По-
вертаючись з майонезом додому я не-
очікувано застрягла у ліфті. Моє свят-
кування Нового 2017 року відбулось 
саме там, адже визволити мене звідти 
вдалось тільки під ранок. Моя вам по-
рада: заздалегідь купуйте майонез:) 

Інгредієнти: 
Куряче філе-500 г, консервована куку-

рудза - 1 банка, консервовані ананаси - 1 
банка, яйця-3 шт, твердий сир - 100 г, май-
онез, сіль, спеції.

Що робити: 
1. Куряче філе відварити в підсо-

леній воді зі спеціями. Остудити і наріза-
ти. 

2. Яйця відварити круто, остудити 
і почистити. Нарізати кубиками або натер-
ти на тертці. 

3. Сир натерти на тертці. 
4. Злити рідину з банки з консер-

вованою кукурудзою. 
5. Ананаси нарізати невеликими 

шматочками. 
6. Змішати всі інгредієнти салату і 

заправити майонезом.

КАТЕРИНА ЗАБИРИННИК 



     За 6 років наш курс чітко усвідомив одну річ: ми дуже любимо 
поговорити і нам завжди є що розповісти. Тому, бесіди з цікави-
ми людьми постійно були в центрі уваги читачів «Гончар Інфо». 
На сторінках нашої газети журналісти, ведучі, письменники і 
блогери розкривали секрети сфери своєї діяльності, ділилися 
професійним досвідом і демонстрували результат, який отри-
муєш, коли займаєшся улюбленою справою. Також наші герої 
оповідали власні теплі спогади про факультет і студентські роки. 
     Рубрика «В об’єктиві» завжди буде  актуальною, адже чесна 
розмова з цікавою людиною ніколи не вийде з моди 
і буде успішно «жити» на шпальтах «Гончар Інфо». 
Тож, продовжуйте залучати гідних героїв і радува-
ти читачів якісними інтерв’ю, а ми із задоволенням 
почитаємо щось новеньке.

  Ось і одне з найу-
спішніших інтерв’ю 
з дніпровським бло-
гером Діаною Ле-
бедєвою. 
     Ми дізналися, чому 
воюють блогери і 
журналісти, і яким 
фішкам журналі-
сти можуть 
повчитися у 
блогерів. 

     Рубрика, до якої всі студенти зверталися 
перед екзаменами, у новорічні свята та про-
сто щоб посміятися – це гороскоп! Ми були 
першовідкривачами, але сьогодні рубрика 
«живе» і без нашої допомоги. 
     Завдяки гумору та креативу авторів горо-
скоп став справжнім газетним 
трендом. І коли ми чули сміх на 
перервах біля стендів – відчува-
ли, що виконали свою мету. Для 
нас це було найприємнішим!

     За час навчання на парах ми 
часто обговорювали важливі 
питання щодо нашого майбут-
нього, але улюблена тема для 
бесіди нашого курсу — супер-
герої. Так, круто було б мати 
на варті нашої безпеки когось 
із всесвіту Marvel чи DC...
     Герої — це наші викладачі, 
і не дивно, що творча уява ав-
торів вирішила представити 
їх героями коміксів. Ну як не 
уявити Гудошник Оксану Ва-
силівну в образі Великої Бар-
ди? А Людмила Валентинівна 
Хотюн? Чим вам 
не Флеш? Кож-
ному знайшлася 
своя роль у бо-
ротьбі зі злом!

Шостий курс — це група винахідливих і кмітливих людей. Ми пам’ятаємо все, чому нас 
навчили викладачі: замітка — це  про стислість, репортаж — про  п’ять почуттів, а дайд-
жест — це коли твій конкурент зробив краще, але ти і його переплюнув!

Конкурентів у нас немає (та й плюватися ми тут не будемо), але вперше за нашу історію 
існування газети запускаємо особливий формат новорічної сторінки – власне дайджест.

Ми зібрали кращі статті та рубрики, створені нами за всі 5 років видання «Гончар 
Інфо». Кожна замітка — це  короткий коментар авторів, чому ми обрали саме ці матеріали 
та кілька порад для журналістів-початківців (на правах шостого курсу, чому б і ні?). Ска-
нуйте QR-код та читайте повні тексти наших ліпших статей.

Важко писати цей текст, особливо коли знаєш, що це твоя остання робота в «Гончар 
Інфо». Здається, що тільки вчора ми почули: “Ваш залік — випуск газети”, а вже у цьому 
році виданню виповнилося 5 років. За цей період ми так і не навчилися вчасно готувати 
випуски, але навчилися бути командою. Тож, майбутні покоління, знайте, коли ви разом 
— ви створюєте історію, як колись ми, другокурсники, змогли випустити «Гончар Інфо».

Гончар Інфо — це завжди про несподіванку. Про несподівану звістку, що на факультеті 
буде видаватися газета.

Гончар Інфо — це завжди про дещо нове. Про нове пізнання себе в ролі редактора і 
журналіста, верстальника і дизайнера.

Гончар Інфо — це завжди про свободу. Про свободу писати про ремонт в гуртожитку, 
вибори на факультеті, а замість ілюстрації поставити малюнок із підписом: «Автору було 
лінь шукати картинку».

Гончар Інфо — це завжди про викладачів. Про всіх, хто критикував і заохочував нашу 
творчість. Про всіх, хто знаходив на це час.

Гончар Інфо — це завжди про підтримку. Ти боїшся надсилати газету на перевірку, а 
одногрупник каже: «Та не бійся, я скину!».

Гончар Інфо — це про факультет. Про факультет, який нас виховував.
Гончар Інфо — це про нас. І про вас також.
Сподіваємось, ви дійсно прочитали наш дайджест.  Завершити цю сторінку життя хо-

чемо словами нашого друга — Джозефа Брісбена:
«Мої наступники, колеги, усі, кому я залишаю свій досвід! Бажаю вам світити для всіх, 

ніколи не працювати у збитковому виданні та отримувати гонорар за рядок тексту. І, як 
казав мій друг Бальзак: «Не піддамося на підкупи видавців, будь то книги, підношення, 
гроші. Займемося відродженням журналістики!».

З Новим Роком! Ваш шостий курс.

ЖУКИ, КРАШАНКИ, 
КОТИ ТА СУПЕРГЕРОЇ

КИМ БУЛИ Б НАШІ 
ВИКЛАДАЧІ У ВСЕ-

СВІТАХ DC ТА MARVEL

НАВЕСТИ РІЗКІСТЬ: 
ВИ «В ОБ’ЄКТИВІ»

ЛЮБІ ДРУЗІ!

ДАЙДЖЕСТ НОВОРІЧНИЙ: 

Олімпіада… 9 літер, які ми чули часті-
ше, ніж «сесія», «залік» та прізвища деяких 
викладачів. 9 літер, що змушували наш фа-
культет гудіти, наче рій бджіл, готуючись 
до прийому гостей 0 4-ій ранку. Ми смія-
лись, плакали, отримували додаткові бали, 
не встигали привезти всіх до початку… але 
ми вистояли. Та найголовніше — ми брали 
участь, і ми перемогли. У рідних стінах по-
казали всім, хто тут господар. 

Три роки тому ми написали, що олімпіа-
да — це, в першу чергу, свято, а вже потім 
змагання. Сьогодні оглядаємось на ті часи 
через призму коронавірусу і розуміємо, що 
були праві. Олімпіада —  ярма-
рок метушні, серед якого мож-
на відчути себе щасливим! 

Як це було — читайте у на-
ших матеріалах.

Історичні цікавинки завжди привертали увагу нашо-
го курсу. Зрештою, ми вирішили запропонувати власний 
креативний погляд на історію зарубіжної журналістики 
і реалізувати його на сторінках факультетської газети. 

Протягом останніх кількох років «Гончар Інфо» ви-
пускали інші курси факультету. Однак, доволі часто саме 
ми ставали авторами рубрики «Машина часу». 

В одному з новорічних випусків редактори виріши-
ли дещо змінити звичний формат: вигадали наскрізного 
героя — бувалого журналіста, який подорожує світом і 
ділиться своїми враженнями у матеріалах. 

Разом із головним героєм Джозефом читачі мали змо-
гу відвідати Кубу та Францію, познайомитися з Пулітце-

ром та Херстом. Крім того, ми довіда-
лися, як приготувати найсмачніші 
страви різних країн. Ба більше, нам 
стали відомі найпотаємніші бажан-
ня видатних історичних постатей…

ЯРМАРОК МЕТУШНІ 
ПІД НАЗВОЮ «ОЛІМПІАДА»
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ПОДОРОЖ НАВКОЛО СВІТУ 
З БУВАЛИМ ЖУРНАЛІСТОМ

ДАЙДЖЕСТ НОВОРІЧНИЙ: ЛЕГЕНДАРНІ МАТЕРІАЛИ ВІД 6 КУРСУ
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