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Вітаємо з Днем Студента!
Студенти – це такий народ,
Який не може без пригод,
А їх, до речі, вистачає:
Підступна сесія чекає
Чи причепився викладач –
Тоді уже хоч сядь та й плач…
Професія “студент” – це класно,
Хоча, на жаль, короткочасно:
Десять семестрів чи п’ять років –
Оце для нас законні строки,
Тож ми поспішаємо вас всіх вітати:
Із нашим днем! Із нашим святом!



Святкова программа на тиждень студента:



День студента – свято, як воно є.

Усім улюблений день студента

відомий  як  веселе,   безтурботне,

позитивне  свято.  У різних  ВНЗ це

свято   святкується  по  різному,

організовуються  культ.  масові

заходи,  студенти  в  цей  час  веселі,

усміхнені,  отримують  вітання,  та

святкують.

Але чи кожен студент задумувався, звідки пішло таке чудове свято?
Отже,  трішки  історії: Міжнародний  день  студента  є  офіційною

пам’ятною датою ООН, яка щороку відзначається 17 листопада. 
Походження дати.
Наприкінці 1939 року нацистська окупаційна влада в Чехословаччині (на

той час – Протекторат Богемія і Моравія) придушили демонстрацію в Празі,

яку  проводили  студенти  медичного  факультету  Карлового

університету. Демонстрація відбулася 28 жовтня на честь річниці незалежності

Чехословацької республіки. Під час цієї демонстрації студент Ян Оплетал був

поранений і  11 листопада помер від ран. 15 листопада його тіло мало бути

перевезене з Праги додому в Моравію. Похоронна процесія складалася з тисяч

студентів, які перетворили цю подію в антинацистську демонстрацію. Однак,

це  призвело  до  різких  заходів  з  боку  нацистів,  зокрема  штурму  Празького

університету. Окупанти закрили всі чеські вищі навчальні заклади, понад 1200

студентів  потрапили  до  концентраційних  таборів.  17  листопада  дев'ять

студентів і  викладачів було страчено без суду та слідства. На згадку про це

дата 17 листопада була обрана в якості Міжнародного дня студентів. 



Перше  відзначення. День

студента був вперше відзначений 17

листопада  1941  року  в  Лондоні

Міжнародною  студентською  радою

(у  якій,  на  той  час,  було  багато

студентів-біженців),  що  було

погоджено  із  Західними

союзниками  (частиною

Антигітлерівської  коаліції).  Ця

традиція  була  продовжена  і

наступником  Ради  –  Міжнародним

союзом  студентів,  який  разом  з

Європейською студентською радою

та  іншими  громадськими

організаціями  пролобіювали

визнання  цього  дня  офіційною

пам’ятною датою ООН. 
В Україну 17 листопада, крім

міжнародного,  святкується  ще  й

український  День  студента.  Це

свято було встановлено Указом Президента Леоніда Кучми ще в 1999 році «на

підтримку  ініціативи  студентської  молоді  України».  Взагалі  на

пострадянському просторі в силу традиції святкують аж два дні студента —

Міжнародний день студентів 17 листопада і Тетянин день 25 січня.  Виходить,

що один день студента перед зимовою сесією, і один — після.

Якщо  знову  заглянути  в  минуле,  то  можна  знайти,  що  у  Києво-

Могилянському  колегіумі,  під  час  щорічного  вересневого  пивного  свята,

кожному студенту належало по кухлю свіжого пива. З ним він міг сидіти на

лекціях, насолоджуючись улюбленим хмільним напоєм і одночасно слухаючи

вчителя.  А  сьогодні  у  більшості  студентів  цей  день  асоціюється,  в  першу

чергу,  з  відчайдушністю  та  веселощами.  Саме  17  листопада,  як  ніколи,

хочеться створити щось таке, що вже точно запам’яталося б на весь рік. Так,



у 2008  році  студенти  Львова

вирішили  встановити  своєрідний

рекорд  —  рекорд  за  кількістю

студентів  у  тролейбусі.  У

Дніпропетровську  щорічно

проводиться  фестиваль

студентських театрів та яскраві  шоу-програми. Щодо інших міст, то молоді

люди  просто  з  розмахом  відпочивають.  У  цей  день  майже  кожен  клуб

пропонує програму повного «відриву» для студентів.
Студентські роки вважаються найціннішими у житті кожного.

Автор: Чорна Тетяна



10 традицій студента
Польські  археологи  розкопали  13  лекційних  залів,  що  залишилися  від  найстарішого  у  світі  університету  -

Олександрійського,  який  працював  у  V-VII століттях.  Очевидно,  з  того  ж  часу  існують  і  студентські  традиції.

10 місце: У багатьох західних університетах існує

традиція «первісного крику» (англ. «The Primal Scream»).

«Первісна  крик»  триває  від  п'яти  до  десяти  хвилин:

кожен  волає,  хто  на  що  здатний.  Вважається,  що  це

знімає напругу сесії.
9  місце: Традиція  університету  португальського

міста Коімбра стала місцевою легендою. Це - церемонія

«спалювання стрічок»: студенти спалюють у спеціальних

горщиках  широкі  стрічки,  забарвлені  в  кольори  свого

факультету, що  символізує  закінчення  їх  студентського

життя.

8  місце: У  Вроцлавському  університеті  (Польща)  у

випускників  є  традиція  «одягати»  в  безглузду  одяг

статую фехтувальника, встановлену перед Університетом,

в ніч перед врученням диплома.

7  місце: У  російських  студентів  існує  традиція

кликати халяву перед іспитом. Потрібно о 12 годині ночі

перед іспитом відкрити кватирку, відкрити заліковку і у

вікно  Проорал  «халява,  прийди».  після  чого  закрити

вікно,  покласти  в  заліковку  цукру,  перев'язати  її

резинкою і покласти в морозилку.
6 місце: Якщо іспит належить вже дуже складний,

можна спробувати вискочити на вулицю в нижній білизні

з криком «Шара!».
5  місце:  У  Єльському  університеті  взагалі

організується забіг голяком.
4  місце: Якщо  ви  позичали  конспект  у  старших

курсів,  за  це  доведеться  платити.  Боржник  повинен

«відпрацювати»  кілька  годин  перевізником  у  свого

рятівника.  Бідоласі  малюють  зеленкою  «фінгалом»  під



очима - щоб було схоже на фари. Якщо боржників двоє,

вони можуть «катати» свого рятівника удвох на ношах.

3 місце: У Прінстонському університеті (США) студенти

здають  письмові  іспити  при  відсутності  в  аудиторії

викладачів. Вся справа в «Кодексі чесності» - урочистій

клятві,  яку  дають  першокурсники.  Відповідно  до  неї

студент, як порядна людина, зобов'язується не списувати.

2  місце: У  Джорджтаунському  університеті  (США)

студенти відкручують стрілки з годин вежі  Healy Hall і

відправляють  посилкою  до  Ватикану.  Незважаючи  на

посилення охорони та благання адміністрації, стрілки, як

і  раніше  пропадають  з  годин  раз  у  5-6  років.

1  місце: Одного  разу  в  Оксфордському  університеті

студент під час іспиту зажадав у викладача кухоль пива,

пославшись на давню традицію вузу. Оскільки у  XVIII

столітті  в  університеті  така  традиція  дійсно  існувала,

необхідну  кухоль студенту подали.  Але екзаменатор не

залишився  у  боргу:  він  згадав  про  ще  одну  давньою

традицією Оксфорда і оштрафував студента за те, що він

з'явився на іспит без шпаги.
Автор: Чорна Тетяна



Студентський гороскоп
Всі ми хоч раз в житті зверталися до астрології, нумерології, різних гороскопів. І так чи інакше віримо, нехай хоч

і  не всі  100%, що щось із  написаного та й збудеться! Тому спеціально для вас,  любі  студенти,  гороскоп на 17-23

листопада 2014року.

Сьогодні  вам  неймовірно  пощастить.

Протягом дня ви зустрінете людину, яку

хотіли  побачити  понад  усе  на  світі  –

ректора  університету.  Побачивши,  цю

прекрасну  людину,  у  вас  відразу  піде  «біла  смуга»  в

житті. Тому порада: «Прийдіть на пари і не пожалкуєте!»

Тельцям сьогодні не обійтись без супроводу. Подарунки

так  і «йтимуть» до вас в руки. До речі,

вони  із  сюрпризом  і,  ніби,  зачаровані.

Хороші  новини  розповість  декан

факультету!

Ви сьогодні, - просто супер-зірка! Всі  в

захваті від вашого не тільки зовнішнього

вигляду,  а  взагалі  від  вашої

ерудованості!  Тож  це  прямий  привід

пройтися по супермаркетах, купити нове

вбрання і обов’язково прийти в університет!

Для Раків  зірки приготували особливу місію,  у  вигляді

пропозиції  «руки  і  серця»  і  цим  все

сказано.

Для  Левів  астрологи  приготували

незвичайну  справу,  суть  якої  вони  дізнаються,  щойно



увійдуть  до  університету.  Вас  це

приємно  здивує!  Тепер  у  вас  є  привід

прийти до університету та дізнатися, що

ж вам приготували зірки!
А  Діва  наша  закохалася!  Осінь,  холод,

чашка гарячого  чаю

допоможуть краще дізнатися все, що

вас  цікавить! Трошки  пізніше

зрозумієте, про  що  я!  Деякі  вже

здогадуються, чи не так?

У Терезів сьогодні визначний день, який принесе багато,

багато  приємних  сюрпризів.  Ви

отримаєте  омріяну  стипендію.  Але  не

занадто  радійте,  до  вечора  її  не  буде.

Тому  пораджу:  відкладіть  гроші,  аби

потрапити додому!

Для  Скорпіонів  зірки  приготували

випробування!  Воно  буде

надзвичайно складним і небезпечним!

Суть  полягає  у  подоланні  свого

найбільшого  страху,  який  ви

подолаєте з успіхом! Будьте впевнені і

все вийде на 100%.

Сьогодні  вас  не  підведе  ваша  інтуїція.  Саме  вона  вам

допоможе у розв’язанні найважливішої

проблеми:  де  ж  відсвяткувати  День

Студента?  Будьте  обачними,  можуть

бути пропозиції, які не приведуть ні до

чого доброго. А от поради з боку вашої

близької людини можуть бути надзвичайно доречними.

Цих  щасливчиків  чекає  незабутній  день!  Сьогодні

збудеться найзаповітніше бажання! Всі

мрійники мене зрозуміли!



На  День  Студента  ви  будете  в  центрі

уваги! Спробуйте вигадати щось цікаве

для   того  аби  розвеселити  себе  та

оточуючий. Ваші старання не пройдуть

марно!
Риби сьогодні будуть на п’єдесталі.  Зірка удачі сьогодні

світитиме  у  вашому  напрямку. Зумійте

правильно  скористатися  можливостями,

які надані вам сьогодні!
Автор: Волик Світлана 



Посміхнись)
Креслить студент на дошці коло, а вона в нього рівна 
виходить, як циркулем накреслив. То викладач його й 
запитує:
— А ви де научились так кола креслити?
— Та то я в армії два роки м’ясорубку крутив.

***
Гуртожиток. Студент — студентові:
— Будеш у мене репетитором?
— Тут важливо відчути тоненьку грань… Можна просто 
допомогти підучити англійську, а бути репетитором — 
значить брати за це платню!
— Пельмені?
— Згодний!

***
Найкраща пара - та, яка почалася з дружби?
Що за маячня?! Найкраща пара - та, з якої відпустили.

***
Борщ студентський. Рецепт: окріп, глибока тарілка 
бурякового кольору.

***
Студентська прикмета: якщо на кожній парі по 85 хвилин
дивитися у лівий верхній кут стелі, то через кілька 
місяців можна побачити повістку до військкомату .

***
Економічний вуз. Йде іспит. Голос студента:
- Скажіть, а ви іменинникам знижку не робите?
Викладач, на повному серйозні:
- Звичайно! Можу скинути кілька балів!

***
Студент телефонує матері в інше місто:
- Мамо, доброго дня, як ваші справи, як здоров'я?
- Синку, міжміські розмови дорогі, тому говори відразу, 
скільки висилати.

***
Закінчилася сесія. Студент здав останній іспит і спить в 
себе у кімнаті. Заходить мати і запитує:
- Ти сьогодні прибереш у хаті?
- М-м-м-м ...
- Ти взагалі коли прибирати збираєшся?!
- (Крізь сон) А коли останній день здачі прибирання?

Університет, перша пара. Викладач:
- Петренко, ви там спите, чи що ?!
- Ні, Семен Маркович, я прийняв зручну позу для 
одержання знань.

Автор: Ольга Маковецька


