Вечорниці ЗДІА

ВІД РІЗДВА ДО ВОДОХРЕЩА...

Споконвіку на Україні зимові
свята супроводжували численні
традиції, звичаї, обряди.
Колядування
(щедрування)
приурочувалось трьом основним святам
зимового циклу: Різдву – 7 січня, Новому року –
14 січня і Водохрещу – 19 січня.
В академії вже стало доброю традицією
урочисто завершувати Різдвяно-новорічні
свята. Тому 19 січня усі знову зібралися
на святкове дійство, яке організували та
підготували Рада жінок та представники
органів студентського самоврядування.
Святковий вечір розпочався з Різдвяних
колядок Меланки й Василя та їхньої свити,
учасниками яких були студенти.

здоровий сміх та додаткові роки життя. А також дякуємо
всім, хто прийшов на свято.
Подія відбулася за підтримки профспілкової
організації ЗДІА (Голова профкому Падалка В.П.). та
профкому студентів, аспірантів та докторантів (в.о.
голови студентського профкому Іскаков Д.).
Рада жінок ЗДІА
Фоторепортаж – М.І. НІКОЛАЄВА
та Олени ШАЙТАН, ТЕ-10-1д
(Колаж за темою цього свята — на с. 8).

Ректор академії Пожуєв Володимир Іванович та
голова Ради жінок Чернова Ірина Вікторівна привітали
усіх присутніх зі святами.
Чарівна ведуча вечора (керівник диспетчерського
сектору Абакумова Л.М.) зі Старим роком (асистент
кафедри ЕК Клопов І.О.) та Новим роком (асистент
кафедри МО Фурсін О.І.) створили радісну, теплу
атмосферу.
Святковий настрій панував завдяки безлічі ігор,
«поздоровлень від золотої рибки», пісням, колядкам
та щедрівкам, Новорічній відеовікторині, дружнього
шаржу «Ми очима студентів» та «майстрів гадання».
Завершальним акордом став парад Драконів та
фотографування на пам’ять.
Підготовка до свята тривала протягом двох місяців,
впродовж яких проректор з НПР Зоя Андріївна Ніконова
збирала у себе Раду жінок. У дискусіях та жвавих
обговореннях вимальовувалася сюжетна лінія вистави...
Сподіваємося, що подарували вам гарній настрій,

Особлива подяка за підготовку
та проведення свята членам Ради жінок, а це:
Ніконова З.А. проректор з НПР
Чернова І.В. зав. каф. українознавства, голова
Ради жінок
Семенюк Т.К. директор бібліотеки, заст. голови
Ради жінок
Дмитренко І.А. начальник відділу реклами
Абакумова Л.М. керівн. дисп. сект. НВ
Юсупова Н.А. редактор газети «Академія»
Марті І.В. начальник ОВВ
Качан В.В. начальник РВВ
Пригаро Л.О. директор СЦ «Порт-Арте»
Барякіна Л.М. метод. вищ. кат.
Попівща В.О. модератор сайту
Бочарь В.М. спеціаліст ОВВ
Шараєва О.І. зав. лаб. каф ТЕ
Черненко Т.В. каф. МБГ
Работягова Т.А. керівн. виробн. практ. НМВ

Рівняння на Схід!

Сьогодні при складанні індивідуальних
гороскопів враховують як китайський, так
і європейський. Тут немає протиріччя...
Уявіть, що два лікарі ставлять діагноз. Один –
грунтуючись на показаннях загального огляду,
термометра і фонендоскопа, другий – на історії
попередніх хвороб пацієнта, на свідченнях
тонометра... Кожен лікар здатний поставити
десяток можливих діагнозів, але якщо їх
знання об’єднати, то діагноз буде на порядки
точнішим. Так і в астрології, сукупність знань
астрологів допомагає дати максимально
точний індивідуальний гороскоп.
Кожен із дванадцяти знаків східного зодіакального кола відповідає напрямку
стрілки компаса. Дракон пов’язаний із напрямком на схід–південний схід, що, у свою
чергу, асоціюється з ранніми годинами дня, коли сонце починає сходити.
Всі китайці бажали б народитися в рік Дракона, тому що він вважається уособленням
міцного здоров’я, щастя і успіху, високого статусу в суспільстві. Ще в стародавні часи
він був символом Синів Піднебесся, китайських імператорів.
Отож, якщо ви народились у рік Дракона, то ви щаслива людина. Від вас виходитиме
життєрадісна енергія. Будучи розумним дуже швидко помічаєте і використовуєте
відповідно надані можливості собі на благо. Все вам вдається зробити ідеально і
велично. Вимогливість до себе дозволяє досягти високих вершин, але часто у вчинках
і словах вловлюється ваша зарозумілість і уїдливість.
Щоб досягти успіху скрізь і зробити все на вищому рівні, ви серйозно оцінюєте
ситуацію і приймаєте правильне рішення. Воно без дурощів, завжди безкомпромісне
і пряме, що не додає вам гнучкості. Але інколи ви буваєте як дитя наївні, а якщо
позбавили кого те своєї довіри, то це надовго. Дракону подобається завжди бути в
центрі уваги, гущі подій, відчувати себе лідером, відповідати на складні питання і
знаходити вихід із заплутаних ситуацій.
Щоб досягти бажаної мети ви готові дуже багато і старанно працювати, оточуючі
заздрять вашій невичерпній енергії. Але лише вам складно визначитися з планом дій,
тому що живете сьогоднішнім днем. Чекати і не діяти вам не підходить, не можете
сидіти, склавши руки. Самовпевненість інколи призводить до здійснення помилок, які
ви умієте вчасно виправити. Дракон дуже рідко страждає з різних приводів, тому в
житті вам супроводжує успіх і щастя. Величезна сила волі і бажання досягти мети
прирікають на успіх, але часом ви стаєте агресивними. Але водночас у вас чуйне серце.
Якщо в друга виникають проблеми або він постає перед вибором, ви завжди приходите
на допомогу. І коли інші можуть відступити, ви виходите вперед і допомагаєте вирішити
проблему із притаманним вам авторитетом і почуттям власної гідності.
Ніколи не сумніваєтеся в своїй правоті, тому не прислухаєтеся до мудрих порад
оточуючих. Іноді Дракона вважають впертим і жорстким, тому що вимагає дуже багато.
Часто привабливий, заповзятливий і оптимістичний Дракон веде свою власну гру, тому
заперечень не стерпить, адже завжди правий лише він.
Ви довго не зможете відшукати супутника життя, який прийме ваше бажання до
незалежності. Звичайно, яскравий і величавий Дракон вміє притягувати до себе людей,
в обожнювачах недоліку не буде. Найкращим союз буде у Дракона з представниками
року Щура, Змії, Півня і Мавпи. Народжені в рік Кози, Коні, Свині і Бика теж можуть
скласти непогану партію. Катастрофа може статися в шлюбі між Драконом і Тигром
або Собакою. Через велику кількість відмінностей між партнерами відношення можуть
стати нестерпними.
У Дракона багато захоплень, добре відношення до спорту і природи, до води.
Він любить пригоди, магнітом його тягне відвідувати незнайомі місця і скрізь йому
супроводжує успіх, необхідно лише використовувати всі можливості.
***
Китайці кажуть, що небо та земля гармонійно представлені в житті тих, хто
народився в рік Дракона, тому вас незмінно супроводжуватиме успіх. Ви рішучі та
чесні, здібні й щасливі. Фортуна прихильна до вас, та й ви самі здатні оцінити ситуацію
і в потрібну мить виступити з привабливими або творчими пропозиціями. Ви — запальні
та вперті, іноді занадто відверті, однак у ваших критичних зауваженнях зазвичай
присутня хороша порада. Ви дієте з добрими намірами й упевнені в позитивному
результаті! Хай щастить!
Дракон з обличчям редактора, Н. Юсупова

Бажаємо вам везіння!
Ми в рік Дракона вам бажаєм
Любові й щастя повний міх...
І від душі вас всіх вітаєм –
Нехай лунає щирий сміх!
Хай рік дві тисячі дванадцять
Вам тільки радість принесе,
Бажаєм вам не хвилюватись –
І в новий рік вам повезе!

ДРАКОН
щодо інших знаків...

