
Тетяна Іщенко, директор Науково-методичного центру ВФПО, ознайомила при-
сутніх з ресурсними можливостями установи та презентувала платформу інформа-
ційних освітніх ресурсів «Медіатека електронних засобів навчання». Вона відзначила, 
що під час окупації російськими військами частина матеріально-технічних ресурсів 
установи була зіпсована або вивезена окупантами. Але завдяки міжнародним проєк-
там було укомплектовано Науково-методичний центр ВФПО комп’ютерною та оргтех-
нікою практично в повному обсязі, відновлено роботу серверів. 

Заступник директора Науково-методичного центру ВФПО Микола Хоменко під 
час проведення круглого столу зазначив, що в установі створено дві студії «Зеле-
на студія» та «Біла сова». У цих студіях проводять цікаві зустрічі, засідання круглих 

столів, на яких розглядають актуальні питання широкого спектра освітньої діяльності.  
«Ми відходимо від формальності в освітній діяльності. Ми взяли курс на створення сучасних електронних підручників, які мають бути не переобтяжені текстовим 

матеріалом, з сучасною анімацією, відеоматеріалами, кольоровими малюнками, гіперпосиланнями. Ці посібники створюють авторські колективи за участі досвідчених і 
креативних викладачів. Працівники Науково-методичного центру ВФПО забезпечують макетування посібників, які надалі розміщують в Медіатеці електронних засобів 
навчання для широкого доступу.

 Зараз ми спрямовуємо свою роботу на те, щоб працювати безпосередньо з викладачами та студентами. Три року тому створено 12 вайбер-спільнот для директорів, 
заступників директорів, завідувачів відділень, методистів, голів циклових комісій, керівників фізичного виховання, практичних психологів та інших працівників ЗФПО. 
Учасники цих вайбер-спільнот  мають можливість оговорювати проблемні питання, ділитися досвідом, діалогувати.

218 років славетної історії та здобутків потужного освіт-
нього, наукового та культурного центру України з початку 
повномасштабного російського вторгнення опинилися під 
загрозою. Але Харків вистояв, як і його серце – Каразінсь-
кий університет, биття якого вистукує новий девіз «Освіта 
попри війну».

Як у Каразінському відзначали пам’ятні дати, які викли-
ки сьогодні постали перед університетом у прифронтовому 
місті, та як йому вдається залишатися одним з найкращих 
закладів вищої освіти України?

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
АКТУАЛЬНЕ

Рік війни. Колючий лютий.
Лютий, що не закінчився – так описують 

українці своє життя після 24 лютого 2022 
року, коли росія розпочала повномасштаб-
не вторгнення в Україну.

Увесь цей рік українські освітяни долали 
неймовірні виклики. Ми ховались від по-
стрілів у бомбосховищах, звикли до тривог 
і пронизливих сирен. Ми сиділи без світла 
і води, заощаджували електрику, але збе-
рігали вогник тепла у серці. Заклади осві-
ти стали порятунком для переселенців та 
пунктами незламності. Педагоги навчалися 
навчати: в укриттях та під час блекаутів, з 
окопів та з метро, одночасно офлайн та 
онлайн. Як ми всі змінилися та вистояли?

Позаду рік боротьби за незалежність та 
свободу. Ця боротьба не тільки не зламала 
українців, а навпаки – додала сили духу та 
відваги.

Хоч найбільша й найочікуваніша перемо-
га ще попереду, ми досягли чималих успі-
хів: і не тільки на фронті. Як кажуть, кожна 
маленька перемога, як крок до великої. 

Не став виключенням і цьогорічний лю-
тий місяць. На шпальтах чергового інфор-
маційного вісника «Освітня траєкторія» ми 
пишемо і говоримо про важливе: стратегії 
розвитку освіти, необхідність створення 
електронної платформи знань для закладів 
вищої та фахової передвищої освіти, освітні 
актуальні новини, найбільшу справу життя 
Василя Каразіна та освіту у прифронтовому 
місті, реалії підготовки старшин національ-
ного флоту, рік незламності, єднання осві-
тян, підтримку світової коаліції у боротьбі 
за світло, здобутки студентської молоді, 
психологічну підтримку. 

Попереду весна, ми впевнені, що вона 
буде переможною, бо ми здобули най-
головніше – національну єдність заради 
спільної мети, незламність і віру в Україну 
та мужніх героїв, що боронять її кордони. 
Ми викарбували свій, український, гене-
тичний код, який не під силу зламати росій-
ським терористам.

Тримаємо стрій і надалі!

15 лютого у Науково-методичному центрі ВФПО відбулося засідання  круг-
лого столу «Сучасна електронна платформа знань» за участі  Юлії Гришиної, 
голови підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з 
питань освіти, науки та інновацій, керівників закладів освіти, представників 
студентського самоврядування.

250 років тому народився чоловік, який виперед-
жав свій час, розумів прогресивність народовладдя та 
користь вільнодумства, став науковцем-енциклопеди-
стом, просвітником, винахідником і громадським дія-
чем, прагнув великих звершень. Найбільшим досяг-
ненням Василя Назаровича Каразіна стало заснування 
першого університету в Наддніпрянській Україні, яке 
стало доленосним поштовхом для розбудови та розвит-
ку Харкова.

250-РІЧЧЯ ВИДАТНОГО ЗАСНОВНИКА ОДНОГО 
З НАЙСТАРІШИХ УНІВЕРСИТЕТІВ СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

ВАСИЛЯ КАРАЗІНА
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ВР ухвалила модель НМТ за схемою 2+1
Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт,  що дозволить 

Міністерству освіти і науки провести вступну кампанію за результатами націо-
нального мультипредметного тесту.

Національний мультипредметний тест включатиме три навчальні предмети – 
українську мову, математику та предмет за вибором вступника: історія України, 
іноземна мова, біологія, фізика або хімія.

З міркувань безпеки НМТ відбуватиметься протягом одного дня.
Вступники зможуть подавати до 20 заяв, але не більше 5 заяв на місця держав-

ного та/або регіонального замовлення. 
Для вступу у цьому році замість результатів НМТ можна буде скористатися ре-

зультатами НМТ 2022 року або ЗНО 2021/2020 років. 
Вступники на мистецькі та спортивні спеціальності додатково складатимуть 

творче чи спортивне завдання.
Усі пільги та пільгові категорії будуть збережені, зокрема для жителів тимчасово 

окупованих територій. 
Також вступники, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій 

території, зможуть проходити усі етапи вступної кампанії дистанційно. 

Оприлюднено демоверсію тесту НМТ з української мови
Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив демонстраційний ва-

ріант тесту НМТ з української мови.
Демонстраційний тест з української мови за структурою, типами завдань, тривалістю 

їх виконання аналогічний до вступного тесту, який буде застосований під час відбору 
абітурієнтів для вступу на спеціальності бакалавра (магістра медичного спрямування).

Загалом тестовий блок з української мови складатиметься із 30 завдань: 10 завдань з 
вибором однієї відповіді з 4 варіантів відповідей, 15 – з вибором однієї правильної відпо-
віді з 5 варіантів та 5 завдань на встановлення відповідності (4 з 5).

Максимальна кількість тестових балів за тест з української мови становитиме 45 ба-
лів. Для отримання 100 балів за шкалою 100-200 балів для вступу необхідно буде набрати 
5 тестових балів.

Частина тесту з української мови не міститиме завдань для надання письмової роз-
горнутої відповіді.

На роботу з демонстраційним тестом «Українська мова» відведено 60 хвилин. Однак 
під час проходження мультитесту вступник самостійно зможе розподіляти час, відведе-
ний на виконання трьох предметних блоків. Усього на виконання мультитесту буде від-
ведено 180 хвилин.
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Міністерство освіти і науки України 
пропонує для громадського обгово-
рення проєкт Порядку проведення у 

2023 році НМТ
Міністерством освіти і науки оприлюдне-

ний проєкт Порядку проведення національ-
ного мультипредметного тесту.

Документ визначає основні засади підго-
товки та проведення НМТ у 2023 році, метою 
якого є оцінювання результатів навчання 
абітурієнтів, які вступатимуть до закладів 
вищої освіти.

Громадське обговорення проєкту поряд-
ку проведення у 2023 році національного 
мультипредметного тесту триватиме до 12 
березня 2023 року. Зауваження і пропозиції 
можна надсилати до 12 березня 2023 року 
на електронну адресу nvi@mon.gov.ua.

Уряд схвалив порядок формуван-
ня та перевірки електронних сту-
дентських (учнівських) квитків

Кабінет Міністрів України схвалив Поря-
док формування та перевірки електронних 
студентських (учнівських) квитків закладу 
фахової передвищої, вищої та/або профе-
сійної (професійно-технічної) освіти та їхніх 
електронних копій.

Порядок розробили для того, щоб забез-
печити використання 

Е-студентських (учнівських) квитків на 
вимогу Закону України «Про особливості 
надання публічних (електронних публічних) 
послуг». Закон передбачає електронне відо-
браження інформації, що міститься у доку-
ментах, сформованих засобами інформацій-
но-телекомунікаційних систем. Таким чином 
унормовано застосування Е-студентських 
(учнівських) квитків, використання яких 
було запроваджено в межах експеримен-
тального проєкту, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 
2019 р. № 1051 (зі змінами), після завершен-
ня експериментального проєкту.

Цьогорічних випускників звіль-
нено від ДПА

Випускників 11 класів звільнено від 
складання державної підсумкової атеста-
ції у 2023 році.

Причиною звільнення є продовження 
правового режиму воєнного стану, що 
спричинений військовою агресією рф.

Таке звільнення відбувається уже вчет-
верте. У 2020 та 2021 році причиною звіль-
нення стала мінімізація ризиків захворю-
вання на COVID-19. У 2022 році звільнення 
відбулося у зв’язку із широкомасштабною 
агресією російської федерації.

Онлайн-платформа iLearm безоплатно підготує вступників до НМТ – 2023
Громадська спілка «Освіторія» запустила серію безоплатних вебінарів на онлайн-платформі «iLearn» для підготовки до 

національного мультипредметного тесту (НМТ) 2023. Вебінари проведуть досвідчені експерти-предметники.
Щотижня на iLearn будуть проводити онлайн-заняття з чотирьох предметів: української мови, історії України, математики 

та англійської. Учні зможуть не лише повторити матеріал, але й поставити запитання викладачам, а також перевірити знання 
завдяки тестуванню на платформі. Вебінари триватимуть упродовж чотирьох місяців, безпосередньо до складання НМТ.

До команди експертів iLearn цьогоріч долучилися: переможець Global Teacher Prize Ukraine 2021 Артур Пройдаков (укра-
їнська мова) та Лілія Чиж, викладачка Green Country (англійська мова). Історію України та математику вже третій рік поспіль 
викладатимуть Артур Бабенко та Юрій Захарійченко.

Розклад, а також вебінари можна переглянути за покликанням
https://ilearn.org.ua/

Платформа «Zoom» надала розширений доступ для педагогів
Українські вчителі та викладачі можуть отримати ліцензію Zoom 

Meetings for Education з розширеним доступом Large Meeting.
Скористатися можливістю можуть шкільні педагоги, викладачі профтехів, 

коледжів та вишів.
Розширений доступ Large Meeting дозволить учасникам освітнього про-

цесу здійснювати запис зустрічей, а також проводити онлайн-конференції 
для тисячі учасників одночасно.

Для отримання доступу освітянам необхідно скористатися формою запи-
ту, яка передбачає отримання інформації про вже наявного адміністратора у 
вашому закладі освіти.

Також існує можливість подати заявку особисто від викладача, якщо за-
клад ще не долучився до програми.

Підготувала Інна РОЩЕНКО,
Науково-методичний центр ВФПО

Підготувала
Науково-методичний центр ВФПО

Підготувала

Студент ІV курсу бізнес-коледжу, від-
ділення інженерії програмного забезпе-
чення Ярослав Кривошия, який водночас 
опановує юриспруденцію в Оксфордсько-
му університеті Брукса, нещодавно завер-
шив проходження практики у парламенті 
Великої Британії. Про це також повідомляє 
місцеве видання «Оксфорд Мейл». Хло-
пець отримав таку можливість завдяки 
запрошенню від Девіда Джонстона, члена 
парламенту та депутата від округу Вен-
тейдж і Дідкот.

Ярослав познайомився з паном Девідом 
під час зустрічі парламентарів з українцями, 
після чого спочатку був запрошений і відвідав 
парламент Великої Британії, а потім отримав 
пропозицію про проходження практики. Пра-
цюючи, студент здобув навички ділового та 
індивідуального листування, мав змогу відві-
дувати дебати у Палаті Громад, час питань 
до Прем’єр-міністра Ріші Сунака й засідання 
комітетів. Під час практики Ярослав зустрівся 
з міністром у справах ветеранів Джонні Мер-
сером, побував в офісі Прем’єр-міністра. Зі 

слів студента варто зазначити, що підтримка 
України урядом Великої Британії надзвичайно 
потужна. Наприклад, на одному із засідань в 
Палаті Громад держслужбовці провели кілька-
годинні дебати щодо скоєних тяжких злочинів 
росії проти цивільного населення в Україні, а 
саме: вбивства, ґвалтування та катування.

За результатами практики пан Девід Джон-
стон відзначив наполегливість, продуктивну 
роботу Ярослава та запросив його до подаль-
шої співпраці. Студент бізнес-коледжу своїм 
яскравим прикладом доводить, що можли-
во успішно поєднувати навчання в Україні та 
Великій Британії й отримувати перспективні 
пропозиції для кар’єрного росту.

Світлана Устиченко, 
виконавчий директор  

Мовного центру «Lingua Hab», 
Таміла Залозна, 
керівник Центру 

кар’єри та міжнародних зв’язків, викладачі
Черкаського державного бізнес-коледжу

СТУДЕНТ БІЗНЕС-КОЛЕДЖУ ПРОЙШОВ СТУДЕНТ БІЗНЕС-КОЛЕДЖУ ПРОЙШОВ 
ПРАКТИКУ У ПАРЛАМЕНТІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПРАКТИКУ У ПАРЛАМЕНТІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
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Вона являє собою національну електронну плат-
форму знань для вишів. Така собі «Всеукраїнська 
школа онлайн», тільки у сфері вищої та фахової пере-
двищоі освіти. У вільному доступі – відеолекції, оциф-
рована фахова література (не просто в PDF-форматі, 
а інтерактивні підручники з активними посиланнями, 
відео та QR-кодами), об’єднані у єдине ціле можли-
вості онлайн-ресурсів різних українських вишів.

 Саме так працює одна з найбільших світових 
освітніх платформ Coursera, яка об’єднала наукову 
базу 200 університетів. За схожим принципом у Ве-
ликій Британії діє Futurelearn, яка об’єднує 12 британ-
ських вишів, а в Євросоюзі – OpenupEd, до якої входять 
11 університетів.

Саме такий проєкт розвивають у лабораторії у се-
лищі Немішаєве на Київщині (Бучанський район) фахів-

ці Науково-методичного центру ВФПО. На жаль, під час російської окупації Київщини 
загарбники знищили майже всю техніку Центру. Що змогли – те вкрали, що не змогли 
вкрасти – просто розтрощили, більшість серверів електронної платформи окупанти знищили.

 Та не такі люди тут працюють, щоб скласти руки й відмовитися від своєї ідеї! Працівники за допомогою іноземних донорів вже закупили необхідне обладнання та майже 
відновили втрачені дані. Вони вірять у свою справу. Для того щоб проєкт дійсно став українською Coursera, до нього треба підключити ресурси якомога більшої кількості 
провідних українських вишів. Буду сприяти цьому – адже не сумніваюся, що проєкт матиме успіх та підвищить якість української вищої освіти.

Одна із стратегій розвитку вищої освіти – її цифровізація. Ми вклали своє бачення у стратегію, і я вважаю, що це 
один із правильних шляхів, коли розробили її за блоками, і один із них – це інформаційний менеджмент університету.

Сьогодні ми маємо перейти у віртуальну реальність, студент вже дійшов до цього. Це для нас виклик, над яким ми працюємо. 
В університеті розроблено власну програму, через яку зі смартфона можна потрапити прямо до університету, а саме на платформу, 

де зібрано всю інформацію в електронному вигляді. Зарахування та відрахування студентів, академічна заборгованість, оплата за нав-
чання та багато іншого. Про все це можна дізнатися в будь-який час онлайн. І ніяких паперів. Університетська Дія вже в смартфоні.

Ми перейшли на платформу системи онлайн-навчання Moodle і сьогодні дистанційна освіта працює, як годинник. Головне, щоб були 
електронні курси, ресурс ми переводимо на хмару, і зараз ми абсолютно незалежні, не боїмося, що щось може зникнути. Є необхідність 
оцифрувати всі бібліотечні ресурси. Але під час акредитації вимагається наявність 15 примірників кожного  підручника в бібліотеці, 
інакше не буде пройдено акредитацію. Отже, виходимо з пропозицією, щоб внести поправку в цей пункт акредитації: в наявності мають 
бути друковані або електронні підручники.

Також ми розробили і виклали у вільному доступі масові відкриті онлайн-курси. Безумовно, ми проводимо тренінги для викладачів, 
щоб мотивувати їх до розробки зазначених курсів.

Погоджуюся, що спільно нам необхідно створити таку платформу для широкого кола університетів і презентувати все, що є сьогодні 
в закладах вищої освіти, – від електронного підручника до форм дистанційного навчання.

Ці неймовірні люди створюють грандіозний освітній проєкт. І, можливо, вже зовсім скоро він змінить 
погляд на систему здобуття вищої освіти в Україні. Знайомтеся: Медіатека електронних засобів навчання 
NMCBOOK.

Юлія ГРИШИНА, 
голова підкомітету 

з питань вищої освіти 
Комітету Верховної Ради 

України з питань освіти, 
науки та інновацій

Володимир ЛАДИКА, 
ректор Сумського 

національного аграрного 
університету 

У ході засідання круглого столу «Сучасна електронна платформа знань» 
керівники закладів освіти поділилися своїм баченням щодо вирішення окре-
мих проблемних питань в освіті в умовах сучасних викликів. Обговорено пи-
тання пільг під час вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти 
випускників загальноосвітніх закладів, які перебувають на тимчасово окупова-
них територіях, земель сільськогосподарського призначення, що перебувають 
у підпорядкуванні закладів вищої та фахової передвищої освіти; продовження 
навчання у ЗВО за ступеневою освітою, оплати праці педагогічних працівників 
під час війни та інші.

Окрім того, працівники Науково-методичного центру ВФПО презентували 
основні розділи Медіатеки – електронні підручники та посібники, відеолекції, 
відеокурси підвищення кваліфікації, електронні програмно-методичні ком-
плекси. До уваги учасників заходу представлено тематичну виставку матеріалів 
конкурсу «Педагогічний ОСКАР-2023», який щороку проводять за наукового 
супроводу Національної академії педагогічних наук України.

ОБ’ЄДНУЄМОСЯ ЗАРАДИ СПІЛЬНОЇ МЕТИОБ’ЄДНУЄМОСЯ ЗАРАДИ СПІЛЬНОЇ МЕТИ

ЮЛІЯ ГРИШИНА У ВІДКРИТОМУ 
ДІАЛОЗІ ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ

Під час свого візиту до Науково-методичного 
центру ВФПО Юлія Гришина, народний депу-
тат України, в режимі онлайн поспілкувалася з 
представниками студентської спільноти.

Анжеліка Вільховатська, студент-
ський президент Миколаївського націо-
нального аграрного університету:

«Сьогодні наша країна переживає не-
легкі часи. І, ми, як студентський актив 
наших закладів вищої освіти, завжди 
хвилюємося за долі наших університе-
тів,  особливо за безпеку контингенту 
молоді у навчальному році. Ми підтри-
муємо пропозиції Міністерства освіти 
і науки України та комітету Верховної 
Ради України щодо проведення національ-
ного мультипредметного тесту – 2023 
у форматі «2+1» в один день, що є цілком 

оптимальними, адже національний муль-
типредметний тест є альтернативою 
зовнішнього незалежного оцінювання з ог-
ляду на вимоги безпеки. Чи буде ухвалено 
таке рішення Верховною Радою?

Юлія Гришина: 
«Я не можу прогнозувати рішення, але 

можу сказати позицію Комітету і свої при-
пущення. Дійсно, у нас тривали дискусії 
щодо кількості екзаменів, в один день чи 
два і щодо переліку предметів. Ми розумі-
ли, що абітурієнтам потрібно мати якусь 
інформацію, щоб заздалегідь  готуватися, 
тому ми, вже не чекаючи рішення Верхов-

ної Ради, представили позицію Комітету 
Верховної Ради і МОН, яку ми відстою-
ватимемо. Це три екзамени в один день. 
Два обов’язкових іспити:  українська мова 
і математика,  третій – на вибір, де є пе-
релік: історія України і ще 5 предметів. І я 
сподіваюся, що на найближчому засіданні 
Верховної Ради буде підтримано цей за-
конопроєкт. 

Зараз триває дискусія в суспільстві 
стосовно одного питання: історія України 
чи математика? Я поділюся своєю дум-
кою: Історія України має бути обов’язко-
вим предметом. По-перше, війна, необ-

хідність об’єднання нації, національна 
ідентичність, думаю, не потрібно багато 
говорити,  і всі мають знати історію та її 
складати. А математика ніколи у нас не 
була обов’язковим предметом для вступу 
на всі спеціальності, вона має бути пред-
метом на вибір для тих, хто вступатиме на 
відповідні спеціальності. Єдиний нюанс, 
що ми вже розповіли нашим вступникам, 
– математика буде обов’язковим предме-
том. І мене турбує той момент, що я зараз 
скажу, що буде історія України, а діти вже 
готуються до математики. 

          продовження, початок  на стор. 1

продовження на стор. 4
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ЮЛІЯ ГРИШИНА У ВІДКРИТОМУ ДІА ЛОЗІ 
ЗІ  СТ УДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ

Отже, є такий момент але ми подивимося, як воно 
буде.

(UPD. 23 лютого 2023 року Верховна Рада України 
прийняла урядовий проєкт Закону України «Про внесен-
ня змін до деяких законів України щодо державної під-
сумкової атестації та вступної кампанії 2023 року».

З огляду на продовження правового режиму воєнно-
го стану, що спричинений військовою агресією рф, здо-
бувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної 
середньої освіти у 2022/2023 навчальному році, будуть 
звільнені від складання державної підсумкової атестації. 

Прийом до закладів фахової передвищої та вищої 
освіти на навчання для здобуття ступенів фахового мо-
лодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра 
та магістра, який здійснювався у 2022 році в особливому 
порядку, буде організовано за особливими порядками і 
в 2023 році.

Вступне випробування для охочих здобути вищу 
освіту проводитиметься у форматі НМТ, що міститиме 
завдання з трьох предметів. Два обов’язкові предмети: 
українська мова і математика. На вибір вступника один 
предмет: історія України, іноземна мова, біологія, фізика 
або хімія.

Надважливо, що тестування відбуватиметься протя-
гом одного дня. Це суттєво зменшує безпекові ризики 
учасників НМТ (час на перебування у тимчасовому екза-
менаційному центрі, проїзд до нього і від нього), спро-
щує організацію, скорочує витрати держави та учасників 
тощо).

Світлана Тичкова, голова студентської ради Одесь-
кого державного аграрного університету:

«Питання стосується оплати проживання в гур-
тожитку. 800 грн оплата проживання за стипендії 2000 
грн. Чи передбачається якась допомога, можливо, якісь 
програми щодо студентського кредитування для зде-
шевлення проживання?»

  Юлія Гришина:  
«Тобто чи бачу я можливість на різних рівнях допо-

могти студентам оплачувати проживання в гуртожитку? 
Я розумію, всім складно зараз, особливо під час війни. Є 
окремі категорії, яким особливо складно. Це студенти, 
у яких загинули батьки або тимчасово переміщені. Це 
величезна проблема під час війни. І треба розуміти, що 
така сама ситуація зараз з державним бюджетом. Ми всі, 
і я особисто, боролися за те, щоб підняти розмір стипен-
дії. Але ми маємо всі бути реалістами і розуміти, як склад-
но всім сьогодні. І ви знаєте, що держава зробила все, 
щоб залишити державне замовлення на рівні минулого 
року, щоб та сама кількість наших студентів мала мож-
ливість навчатися коштом державного бюджету. Це ве-
личезна сума. Ми розуміємо, що не вистачає коштів для 
фінансування в повному обсязі проживання студентів у 
гуртожитку. Можливо, необхідно розробити програму 
для додаткової підтримки студентів, які перебувають в 
найбільш скрутних обставинах, у тому числі, які пов’яза-
ні з війною. Над цим потрібно попрацювати і я порушу це 
питання на рівні МОН і вийду з такою пропозицією.

Зараз скоротили відсоток (кількість) стипендій і була 
велика кількість звернень від студентів стосовно цього 
питання. Я теж ініціюватиму його обговорення».

Семенов Микита, голова студентської ради Таврій-
ського державного агротехнологíчного університету 
імені Дмитра Моторного:  

«Які спеціальності будуть затребувані у повоєнній 
відбудові України? Поділіться Вашими баченням щодо 
цього питання».

Юлія Гришина:
«Піднімається питання на державному рівні, є розу-

міння, що зараз війна все змінила, буде змінена струк-
тура економіки. На рівні областей сьогодні підписуємо 
меморандуми, розробляємо стратегії, як вони впрова-
джуватимуть освіту дорослих. Зараз велика кількість 
людей переїхала зі Сходу на Захід. І тому на рівні краї-
ни стоїть завдання швидко перекваліфіковувати наших 
працівників короткостроковими програмами, щоб вони 
змогли адаптуватися до структури економіки тих регіо-
нів, де вони перебувають. 

Звичайно, буде все по-іншому, коли закінчиться вій-
на і відбуватиметься відновлення України. Зараз ми 
працюємо над тим, щоб визначити ці стратегічні напря-

ми, оскільки саме на цьому будуватиметься державне 
замовлення. Звичайно, ми не будемо в такому обсязі 
замовляти юристів, економістів та фахівців інших спеці-
альностей, які до сьогодні були пріоритетними. Держав-
не замовлення буде іншим. І саме зараз працюють наші 
підрозділи, які займаються аналітикою і прогнозуван-
ням, що саме буде необхідно. Але в будь-якому разі це 
буде цифровізація, яка для нашої країни стала фішкою. 
І що більше ми розробляємо таких продуктів, то більше 
нам потрібно фахівців у сфері цифровізації різного рівня 
і не тільки людей, які мають вищу освіту. Цифровізація, 
безумовно, буде в пріоритеті. 

Звичайно, будуть затребувані робітничі спеціальнос-
ті. Ми розуміємо, скільки нам буде потрібно працівників, 
які будують своїми руками. Також будуть потрібні люди 
з вищою освітою, які керуватимуть цими процесами, – 
проєктні менеджери, маркетологи, фахівці, які розумі-
ють архітектуру і будівництво, енергоефективність. Дер-
жава визначатиме ці пріоритети і про це говоритимемо 
неодмінно.

Олексій Мартинюк, студент Національного універ-
ситету біоресурсів і природокористування України:

«Чи існують перспективи розвитку дуальної освіти в 
Україні, і саме як сприятиме в цьому держава?»

Юлія Гришина:
«Складне питання. Усі розуміють, що це необхідна річ 

і вона в нас є. І тут питання навіть більше до, вас студен-
тів, за допомогою. Дуальна освіта у нас має бути обов’яз-
ково, особливо там, де є робітничі професії, фахова пе-
редвища освіта та і вища освіта загалом. Без практичного 
компонента освіта не є повноцінною. Практика в універ-
ситетах, до якої ми звикли, не дає такої можливості здо-
буття необхідних навичок. У нас є університети, які дуже 
круті в дуальній освіті, їхній досвід необхідно аналізува-
ти. Це залежить від студентів і керівництва. Вони  разом 
роблять так, щоб дуальна освіта працювала. Необхідно 
тісно співпрацювати з представниками бізнесу. Робото-
давці зацікавлені, щоб до них потрапляли якісні квалі-
фіковані працівники,  озброєні не тільки теоретичними 
знаннями. І це все в руках університетів і самих студентів. 
І бажано ділитися досвідом з вирішення цього питання.

Є поняття академічної мобільності – зовнішньої і вну-
трішньої. У нас є університети, які на високому рівні здій-
снюють міжнародні зв’язки, стажування, упроваджують 
дуальну освіту. А що стосується законодавчої позиції, то 
вона повністю сформована, але якщо є якісь пропозиції, 
то будь-ласка, подавайте їх, ми обов’язково розглянемо.

Дякую всім учасникам за питання. Глибоко перекона-
на, що студенти мають отримати більше прав. Для цього 
потрібно внести зміни до законодавства. І ці зміни ми 
маємо напрацьовувати разом зі студентами! Співпрацю 
вже розпочато. Ми всі разом маємо дбати, щоб якість 
освіти у наших закладах освіти була високою, щоб, за-
вершуючи навчання, ви ставали реальними фахівцями і 
одразу після закінчення університету могли  працювати, 
а не знову починати вчитися. Я хочу, щоб ви розуміли: не 
може один законотворець змінити всю систему, це наша 
спільна справа. Я запрошую вас до співпраці в громад-

ській раді при підкомітеті, щоб ми могли чути ваші думки. 
Закликаю до активної позиції в університетах, від вас ба-
гато що залежить».

Олександр МИРОНЕНКО, 
Ірина СТЕПАНОВА, 

Науково-методичний центр ВФПО

          продовження, початок  на стор. 3

ДІАЛОГ І СПІВПРАЦЯ

У системі освіти відбулися значні зміни, але студенти продовжують навчатися, кожен в різних умовах, 
адже розуміють, що знання, то – зброя, якою вони обов’язково переможуть ворога!

Ми знаємо, що студентство – незвичайні люди, які змінюють хід історії! І нині у нашій країні це саме 
так! Студенти залишаються рушійною силою змін. Дійсно, сьогодні українські студенти не за віком дорослі. 
Хтось залишив навчальні аудиторії, лабораторії чи спортивні зали й узяв до рук зброю, хтось долучився до 
волонтерського руху. І хотілося б сказати, що українські студенти вкотре довели, що саме вони є тими, хто 
рухає світом і великою силою майбутнього! Студенти разом з усім народом України  демонструють свою 
незламність, патріотизм і професіоналізм, толерантність, мудрість. 

Науково-методичний центр ВФПО понад 20 років працює зі студентськими колективами, організовуючи 
різноманітні масові заходи. 

22 роки поспіль проводився «Зліт студентських лідерів аграрної освіти», який збирав понад ніж 300 
відмінників навчання, активних лідерів студентського колективу. Фестиваль «Софіївські зорі» об’єднував 
творчу молодь. Завдяки сприянню студентських і педагогічних колективів у Науково-методичному цен-
трі ВФПО створено Музей українського костюма та української писанки, який є центром збереження укра-
їнської культури (костюми, писанки, рушники, обереги, культурно-мистецький проєкт «Рушник Єдності» 
тощо). 

Незважаючи на сучасні виклики (пандемія і війна), Науково-методичний центр ВФПО проводить різно-
манітні онлайн-заходи, об’єднуючи студентство всієї країни. Це і Шевченківський літературний марафон 
до дня народження Тараса Шевченка, онлайн-естафета єдності «Ми нащадки козацької слави» до Дня за-
хисників і захисниць України, виставка-фотоконкурс авторських фотографій студентів, засідання Школи 
молодого лідера, зустрічі з цікавими людьми. 

Наша молодь згуртувалася та об’єдналася задля спільної Перемоги України!
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Важко сказати, чи припускав Василь 
Каразін думку, що його найбільша мрія, 
втілена у життя, – відкриття університету 
в тогочасному невеличкому містечку Хар-
кові матиме такі визначальні наслідки. 
Але його щира віра у силу та необхідність 
української освіти, цінності, натхнення та 
ідеї, які заклав Василь Назарович у фун-
дамент університету, живуть у каразінцях 
і сьогодні.

Цей рік в умовах війни наочно за-
свідчив наші сили й характер, показав, 
що значить університет для Харкова й 
України! Для університету такий виклик 
не перший у його тривалій історії. Кож-
не покоління каразінців винесло на сво-
їх плечах доленосні випробування чи то 
війнами, чи то революціями, чи то інши-
ми складними життєвими колізіями. Були 
й руйнування та відбудови, й евакуації 
та повернення. І кожного разу Каразін-
ський, як фенікс, повставав з попелу, бо 
університетська ідея та традиція виявля-
ється конструктивною та життєздатною 
попри всі біди та лиха!

Каразінський жив і буде жити, бо уні-
верситет – це люди, які справді віддані 
університетській справі, науці, освіті й 
просвітництву! Каразінці, які щодня, по-
декуди у справді загрозливих обстави-
нах, йшли до університету за покликом 
серця, рятували й захищали, відновлюва-
ли й підтримували!

Рік тому, на початку 2022 Каразін-
ський, хоча й з певними обмеженнями 
через пандемію, був сповнений новими 
ідеями, можливостями та сподіваннями. 
Менш ніж за місяць до російського втор-
гнення університет відсвяткував свій 217-
й день народження, гостинно зустрічав 
численних друзів університету, приймав 
відеовітання від випускників з усіх конти-
нентів, навіть з Антарктиди, мав найкращі 
за новітню історію університету результа-

ти вступної кампанії, провів урочистий 
випуск магістрів.

Найбільш руйнівними для університе-
ту були перші чотири тижні великої вій-
ни. Ситуація була більш ніж непростою, 
проте залишилася керованою: вже в пер-
ші години війни 24 лютого повною мірою 
запрацювала кризова онлайн-комуніка-
ція між ректоратом і факультетами, на фа-
культетах, в інститутах, у підрозділах, між 
кураторами та студентськими групами.

З перших днів почав працювати й гу-
манітарний штаб. Каразінський універ-
ситет організував евакуацію студентів 
із гуртожитків для возз’єднання з роди-
нами в місцях постійного проживання. 
Кільком сотням студентів, чиї сім’ї опини-
лися в зоні активних бойових дій на Сході 
та Півдні та які залишилися в укриттях у 
студмістечку, організовували гуманітар-
ну та морально-психологічну підтримку. 

Це було першими кроками в роботі Ка-
разінського гуманітарного штабу, який 
працював на ентузіазмі та підтримував 
університетських людей, інколи – навіть 
під мінометним обстрілом під час достав-
лення гуманітарних вантажів і ліків.

Усі каразінці, об’єднавшись разом у 
цей складний воєнний час, стали наоч-
ною демонстрацією девізу університету 
– «Освіта попри війну»! 28 березня Кара-
зінський відновив освітній процес у дис-
танційному форматі з огляду на безпеко-
ву ситуацію та зручність для викладачів і 
студентів, розпорошених по світу. Попри 
війну Каразінський зберіг свій потужний 
колектив викладачів і науковців. Ті викла-
дачі, які через війну виїхали за кордон, 
опинилися в умовах, необхідних для під-
вищення своєї викладацької чи дослід-
ницької кваліфікації. 

Каразінський університет за-
лишається одним з найкращих 
університетів України з 218-річ-
ною історією, всесвітньовідоми-
ми науковими школами та ви-
значними науковцями. Зокрема, 
це єдиний університет в Украї-
ні, серед вихованців якого три 
Нобелівські лауреати. Каразін-
ський є найкращим українським 
університетом згідно з рейтин-
гом QS, а 14 факультетів універ-
ситету – серед 100 найкращих в 
Україні відповідно до рейтингу 
Forbes Україна. До 2022 року на 
23 факультетах й інститутах на-
вчалося понад 23 000 здобувачів 
освіти, серед яких понад 4 000 
іноземних студентів. Універси-
тетське життя було насичене 
та яскраве – зимові благодійні 
бали, урочисті випуски, теплі зу-
стрічі першокурсників, конкурси 
«Альма матер», дні народження 
університету та ще багато чудо-
вих університетських традицій.

КАРАЗІНСЬКИЙНСЬКИЙ КРІЗЬКРІЗЬ
СТОЛІТТЯ: ОСВІТА У ТТЯ: ОСВІТА У 

ПРИФРОНТОВОМУНТОВОМУ МІСТІМІСТІ

НАЙБІЛЬША 
СПРАВА 
ЖИТТЯ 

ВАСИЛЯ 
КАРАЗІНА
Василь Назарович Каразін був на-

щадком стародавнього козацького 
та шляхетного роду. Зокрема, свій рід 
Каразіни вели від Григорія Караджи – 
прадіда Василя, архієпископа міста Со-
фії, який походив з Балканського пів-
острова. Мати Василя, Варвара Яківна, 
була донькою козацького сотника Хар-
ківського полку Якова Ковалевського. 
Її рід по батьківській лінії походив від 
козацького старшини Семена Кова-
левсь-кого, брат якого командував 
кіннотою у Богдана Хмельницького.

Василь Каразін був молодшим сучас-
ником видатного українського філософа 
Григорія Савича Сковороди та його ду-
ховним наступником. Найважливішим 
фактором їхньої спорідненості була лю-
бов до України, до Харкова, якому вони 
пророкували велике майбутнє. Обидва 
надава-ли перевагу духовності, вважали, 
що людина має пізнавати світ і нама-гати-
ся зробити його кращим; прагнули утвер-
дити громадянські права та свободи, роз-
повсюдити освіту. Батьки Каразіна була 
знайомі з «мандрованим філософом», а 
сам Василь Назарович з дитинства чув 
його розповіді, а пізніше відгукувався 
про нього з величезною пошаною.

Найбільшою справою життя Василя 
Каразіна стало заснування Харківсько-
го університету – найстарішого україн-
ського університету модерного зразка. 
Відкриття університету сприяло процесу 
соціально-економічного та культурного 
розвитку Харкова, який швидко пере-
тво-рився на потужний осередок освіти, 
науки та культури. Василь Каразін ставив 
велич свого народу понад усе, протягом 
усього свого життя вірив, що могутнім 
може бути лише народ, озброєний знан-
нями, тому також став засновником пер-
ших початкових шкіл для кріпаків, мірку-
вав про відкриття жіночих училищ.

Василь Назарович організував Філо-
технічне товариство – перше в Україні 
громадське об’єднання науково-техніч-
ного профілю. Науковець був автором 
численних праць з хімії, астрономії, ме-
теорології, лібе-ральних проєктів у сфері 
народного господарства.

Василю Каразіну належить близько 40 
винаходів, які стосувалися різних галузей 
виробництва та технологій. Чимало з них 
були нова-торськими не лише в україн-
ському, але й у світовому масштабі. На-
при-клад, Василь Каразін першим у світі 
здійснив експеримент із синтезу штучних 
алмазів. У родовому маєтку Кручик у на-
уковця була хімічна лабораторія та мете-
орологічна станція (перша в Україні), де 
він особи-сто вів спостереження протя-
гом кількох десятків років.

Василь Назарович щиро прагнув, до-
клав надзвичайних зусиль і вірив, що 
«Харків процвіте якнайшвидше і матиме 
честь доставляти освічених синів вітчиз-
ні, які в усі стани розіллють користь, ща-
стя і ту діяльність духу, яка творить щи-
рих громадян».

                            продовження  на стор. 5

          продовження, початок  на стор. 1

ВИЗНАЧНА ДАТА
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Завдяки нашим університетам-парт-
нерам з Європи та Америки їх включили 
в дослідницькі проєкти, тоді як паралель-
но вони продовжують викладання сту-
дентам-каразінцям. Викладачі працюють 
за різних умов – з укриття, в інших краї-
нах, але освітній процес успішно переза-
пущено!

З Каразінським залишилася переваж-
на більшість студентів, які поступово до-
лучилися до освітнього процесу. 1 700 
студентів в університеті було переведено 
з контракту на бюджет – саме ті вразли-
ві категорії, які потребували підтримки. 
Пандемія дозволила відпрацювати ме-
тоди та процедури, тому освітній процес 
триває дистанційно. Бази практики для 
практичної складової підготовки – у різ-
них куточках України. 

Так, для хімічного факультету, напри-
клад, на виробничих майданчиках у Ки-
єві, для медичного – на базі представни-
цтва університету в Івано-Франківську, а 
також у роботі на швидких допомогах та 
в лікарнях.

Університет здійснив обнадійливий 
для воєнного часу прийом вступників. 
Для цього вдалося провести декілька по-
тужних онлайн-зустрічей з абітурієнтами, 
забезпечити роботу приймальної комісії, 
інколи з укриття, але в Харкові. У підсум-
ку до університетської родини долучило-
ся понад 4 000 нових студентів. Не менш 
важливо, що вперше Каразінському вда-
лося здійснити набір майже двох сотень 
студентів у представництво університету 
в Мюнхені серед вступників шкіл, які фі-
зично опинилися в Німеччині.

Попри всі складнощі в університеті 
не зупинялися й наукові дослідження. Як 

результат, за рік війни науковці універси-
тету опублікували понад 3 000 наукових 
статей, з яких 933 – у виданнях, які індек-
суються Scopus та Web of Science. Завдя-
ки міжнародній підтримці університет 
отримав сучасне обладнання – ноутбуки, 
мікроскопи, оцифровувачі для книжок, 
що дозволяє і далі продовжувати наукові 
пошуки. У Каразінському проводять на-
укові конференції, зокрема і ювілейні, й 
визначні, хоча і в адаптованих умовах – з 
укриття в безпечних умовах та онлайн, 
проходять олімпіади та конкурси в дис-
танційному форматі.

Попри війну наприкінці 2022 року у 
Каразінському відбувся випуск магістрів 
у змішаному форматі, бо ті випускники, 
які перебували в Харкові та хотіли бути 
присутніми, а таких виявилося не мен-
ше ніж 200, змогли прийти на урочи-
стий захід особисто. Хоча війна значно 
ускладнила наше життя, проте каразінці 
продовжують отримувати наукові звання 
професорів, доцентів, захищають канди-
датські дисертації. Каразінський універ-
ситет гідно тримає освітній та науковий 
фронт!

Університет добре інтегрований у між-
народні наукові та освітні процеси. Про 
це свідчать рейтинги, де Каразінський 
– найкращий серед українських універ-
ситетів за версією глобального рейтингу 
QS. Війна та підтримка закордонних ко-
лег дозволила збільшити фінансування 
наукових проєктів в університеті, розв’я-
зати питання з інтеграцією наших викла-
дачів та науковців, які виїхали, на час вій-
ни, підтримати студентів в академічній 
мобільності.

Так, Каразінський університет має 

руйнування. Проте дуже важливо, що 
основні корпуси університету в центрі 
міста працюють. Університет обов’язково 
продовжить розвиток навіть попри війну, 
не просто відновить зруйноване, а пере-
будує, щоб зробити все відповідно до су-
часних стандартів!

Для відновлення університету та 
підтримки каразінців під час війни 3 
листопада було презентовано благо-
дійний фонд Kharkiv Karazin University 
Foundation. Фонд разом з випускниками, 
друзями та всіма небайдужими має стати 
одним з інструментів повоєнної розбудо-
ви Каразінського університету.

Важливо, що університет зараз – одне 
з тих потужних місць сили, яке притягає 
до себе, збирає та об’єднує людей! Осо-
бливо в ті загрозливі моменти, коли так 
важливо отримати орієнтири, в умовах 
невизначеності, коли вкрай потрібне 
спілкування та взаємопідтримка, коли 
так важливе єднання та спільні візії май-
бутнього. Тому в університеті звучить об-
надійлива музика опору, тривають куль-
турні події, тому університет боронить 
освіту й науку попри війну, допомагає 
волонтерам і медійникам, виступає май-
данчиком для пошуку ідей та рішень для 
розв’язання складних життєвих проблем.

Вже на початку нового року 30 січня 
університет відзначав своє 218-річчя. 
Каразінський став наочним свідченням 
того, як одна людина, заряджена ідеєю, 
талантами, впевненістю та завзяттям, 
може вплинути на хід історії, на долю 
Харкова й України, на розвиток світової 
науки! 

Вшанування ювілейних дат Василя 
Назаровича завжди було невіддільне 

від святкувань річниць відкриття Кара-
зінського університету. 10 лютого кара-
зінська спільнота відзначила 250-річний 
ювілей від дня народження засновника 
університету. З нагоди цієї славетної дати 
каразінці, працівники та студенти, про-
вели традиційну урочисту церемонію 
покладання квітів до пам’ятника Василю 
Каразіну, що стоїть на вході до головно-
го корпусу університету в самому серці 
Харкова. Надзвичайно важливою під-
тримкою та честю для каразінців стало 
привітання Президента України Володи-
мира Зеленського з річницею від дня на-
родження фундатора університету. Також 
з нагоди ювілею було випущено лімітова-
ну серію марок.

Колись Василь Каразін доклав над-
звичайних зусиль для відкриття універ-
ситету. Його неймовірно амбітна мрія 
здійснилася – Харків став і надалі зали-
шатиметься освітньою столицею України. 
Зараз, через 218 років, навіть за таких 
складних умов університет продовжує 
жити та працювати у прифронтовому 
місті, адже в повоєнному майбутньому 
Каразінський буде потрібен усе новим 
і новим поколінням українців на шляху 
професійного становлення, інтелекту-
ального та культурного самовдоскона-
лення. Каразінський університет є одним 
з пунктів незламності в мурі, який вибу-
довує наша країна у боротьбі за своє май-
бутнє!

Маргарита МОРОЗ, 
фахівець  Центру зв’язків 

з громадськістю  Харківського 
національного університету

імені В. Н. Каразіна

КАРАЗІНСЬКИЙ КРІЗЬ СТОЛІТТЯ: 
ОСВІТА У ПРИФРОНТОВОМУ МІСТІ

          продовження, початок  на стор. 1, 4
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Геннадій 
Шпаковський, 

начальник Від-
ділення військо-
вої підготовки фа-
хового коледжу 
морського транс-
порту НУ «ОМА»,\

капітан 1 рангу

Від навчання – до виконання бойо-
вих завдань

Для особового складу коледжу бойо-
ва робота розпочалася за декілька діб до 
початку широкомасштабного вторгнення. 
Особовий склад 2 та 3 курсу виконував 
завдання з охорони та оборони важли-
вих військових об’єктів ВМС ЗС України 
та урядових кварталів Одеси. А 24 лютого 
до них приєдналися і першокурсники. За 
період несення чергування наші курсанти 
затримали більше ніж 15 цивільних осіб, 
які вели розвідку й фотографували війсь-
кові й невійськові об’єкти. А також було 
збито 7 ворожих дронів-розвідників.

Я надзвичайно вдячний кожному кур-
санту, офіцеру, старшині за те, що в ті важ-
кі моменти ніхто з них не спасував, а вико-
нував свої завдання по максимуму, на всі 
100%. 

Вже 12 квітня у Відділенні військової 
підготовки розпочався освітній процес.  
Звісно, з урахуванням бойового досвіду 
та новітнього озброєння, яке надходить 
до українського війська, зокрема й до 
ВМС ЗС України, було внесено зміни та до-
повнення в навчальні програми коледжу. 

У 2022 році випускники коледжу, які 
навчалися за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «молодший спеціаліст» з термі-
ном навчання 2,5 року, а також за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», 
були випущені достроково. 

Після випуску наші вихованці влилися 
в старшинський корпус ВМС ЗС України 
і почали виконувати бойові завдання. І 
робили це на високому рівні. Випускники 

коледжу були з-поміж тих, хто відправив 
на дно крейсер «Москва» й не тільки. Ми 
неабияк пишаємося кожним з них.

До слова, випускники коледжу періо-
дично відвідують рідну альма-матер, пе-
редають свій досвід молоді, розповіда-
ють про застосування та новітні тенденції 
озброєння, військової техніки, надають 
пропозиції щодо поліпшення освітнього 
процесу відповідно до того, що потрібно 
старшинам під час опанування своїх пер-
винних посад як на кораблях, так і в бере-
гових частинах.  

Іван Бодня, 
заступник началь-
ника Відділення 
військової підго-
товки фахового 
коледжу морсько-
го транспорту НУ 
«ОМА» капітан 2 
рангу 

Курси для мобілізованих та про-
фесійна орієнтація молоді

У 2023 році у Відділенні військової 
підготовки було проведено набір війсь-
ковозобов’язаних з-поміж мобілізова-
них.  Оскільки всі вони мають відповідну 
цивільну освіту, термін їх навчання ста-
новить два місяці. Після завершення кур-
су військових направлять до підрозділів 
ВМС ЗС України та морської піхоти. На-
разі на Відділенні військової підготовки 
проводять професійну орієнтацію молоді 
щодо вступу до закладу освіти у 2023 році. 

У коледжі готують фахівців старшин-
ського складу за двома спеціальностями. 
Перша – «Електронні комунікації та радіо-
техніка», до якої входить 3 спеціалізації: 
«Експлуатація корабельного ракетно-ар-
тилерійського озброєння», «Експлуатація 
корабельного протичовнового та мінного 
озброєння» та «Експлуатація корабельних 
радіотехнічних засобів та засобів зв’яз-
ку». Друга спеціальність – «Річковий та 
морський транспорт», і вона включає 3 

спеціалізації: «Кораблеводіння», «Експлу-спеціалізації: «Кораблеводіння», «Експлу-
атація корабельних електроенергетичних атація корабельних електроенергетичних 
установок» та «Обслуговування пошуко-установок» та «Обслуговування пошуко-
во-рятувальної та водолазної апаратури». во-рятувальної та водолазної апаратури». 
Термін навчання – 3 роки. До Відділення Термін навчання – 3 роки. До Відділення 
набирають усі категорії Військовослуж-набирають усі категорії Військовослуж-
бовців та цивільної молоді – як чоловіків, бовців та цивільної молоді – як чоловіків, 
так і жінок віком від 16 до 30 років.так і жінок віком від 16 до 30 років.

Під час вступу абітурієнти мають здати 
обов’язкові екзамени з української мови, 
математики, пройти психологічне дослід-
ження та здати екзамен з фізичної підго-
товки.

У 2023 році заплановано переформу-
вання Відділення військової підготовки у 
Військовий коледж старшинського складу 
НУ «ОМА». Також планується отримати лі-
цензію на нову спеціальність «Озброєння 
та військова техніка» та включити до неї 
існуючі спеціалізації. Вона поєднуватиме  
всі аспекти військової справи, а термін 
навчання зменшиться до двох років.

На жаль, поки що не передбачається 
розширення фондів та навчально-ма-
теріальної бази, але віримо, що після пе-
ремоги наші фонди будуть розширені, і 
ми повернемося у м.Севастополь, де ми 
готували фахівців до 2014 року.

Дмитро, 
другокурсник 

Рівень підго-
товки майбутніх 
старшин зростає

С п е ц и ф і к а 
служби у Військо-

во-морських Силах ЗС України, особливо 
у воєнний час, ставить перед кожним вій-
ськовослужбовцем високий рівень вимог 
до їхньої фахової майстерності, технічної 
обізнаності та навичок роботи в екіпажі. 
Тому зростає і рівень підготовки майбут-
ніх старшин.

Навчання в коледжі є досить наси-
ченим, нам цікаво викладають інформа-
цію. Також важливо, що теорію ми маємо 
можливість закріплювати на практиці, 
тим самим більш досконало вивчати свої 
спеціалізації. Зокрема, я проходив стажу-
вання на СРК «Сімферополь» та на СДК 
«Юрій Олефіренко». Тоді сповна відчув, 
що таке бути частиною екіпажу, моноліт-
ного організму, який діє з однією метою. 

Я невипадково обрав професію вій-
ськового. Мій батько та старший брат 
– військові льотчики. Їхня стихія – небо, 

моя – море. Я свідомо обирав свій шлях, моя – море. Я свідомо обирав свій шлях, 
розумів всі ризики, тому зараз нема ні розумів всі ризики, тому зараз нема ні 
страху, ні побоювань. Лише за брата, який страху, ні побоювань. Лише за брата, який 
сьогодні захищає Україну. З перших днів сьогодні захищає Україну. З перших днів 
широкомасштабного вторгнення він ви-широкомасштабного вторгнення він ви-
конував завдання з бомбардування колон конував завдання з бомбардування колон 
противника в Харківській і Сумській обла-противника в Харківській і Сумській обла-
стях, за що нагороджений орденом Бог-
дана Хмельницького ІІІ ступеня. Мій брат 
– приклад для мене, і я його не підведу. 
Тому до свого навчання ставлюся макси-
мально відповідально.

Ольга, 
першокурсниця

24 лютого для 
нас змінилося все, 
але аж ніяк не змі-
нилося бажання 
захищати свою 
країну

Я не менш серйозно поставилася до 
свого майбутнього вибору і обрала для 
себе спеціалізацію «Експлуатація кора-
бельних радіотехнічних засобів та засобів 
зв’язку».

Коли я вступала до коледжу, то стави-
ла собі запитання: чи готова я до тієї від-
повідальності, яка лягатиме на плечі, коли 
одягну однострій? Зрозуміла, що так. Тож 
залишила свою внутрішню «принцесу» 
вдома і зробила маленький крок до вели-
кого майбутнього.

Старшина на флоті – це той, хто веде 
за собою людей. Мені лише 18, після ви-
пуску буде 19 років. Це замало, щоб ста-
ти справжнім лідером? Можливо, але ж 
ми недарма тут здобуваємо знання. Крім 
того, 24 лютого минулого року для нас 
змінилося все, але аж ніяк не змінилося 
бажання захищати свою країну.

Від редакції:
У коледжі надзвичайно пишаються 

своїми вихованцями і запевняють, що 
впевнені в кожному з них. Дійсно, тут на-
вчають найкращих хлопців та дівчат. У 
них неймовірний патріотичний дух, вони 
відважні та мають справжній український 
характер.  

За даними АрміяInform, 
інформаційного агентства 

Міністерства оборони України 
http://surl.li/fagtq

Незважаючи на всі виклики сучасного часу, Відділення війсь-
кової підготовки Фахового коледжу морського транспорту Націо-
нального університету «Одеська морська академія» продовжує 
готувати майбутніх старшин для національного флоту. У закладі 
освіти журналістам АрміяInform розповіли, з якими проблемами 
довелося зіткнутися на початку широкомасштабного вторгнення 
рф в Україну, а також поділилися планами на майбутнє. 

П І Д Г О Т О В К А  С Т А Р Ш И Н  Н А Ц І О Н А Л Ь Н О Г О П І Д Г О Т О В К А  С Т А Р Ш И Н  Н А Ц І О Н А Л Ь Н О Г О 
ФЛОТУ В УМОВАХ ВІЙНИ: ВИКЛИКИ ТА РЕА Л І ЇФЛОТУ В УМОВАХ ВІЙНИ: ВИКЛИКИ ТА РЕА Л І Ї
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РІК ÍÅЗЛАМÍИХ ЛÞДÅÉ, ÍÅЗЛАМÍО¯ СИЛИ 
ВОЛІ І ÍÅЗЛАМÍО¯ КРА¯ÍИ 

24 ЛÞТОÃО – РІ×ÍИЦЯ 
ВІД ПО×АТКУ ПОВÍОМАСØТАБÍОÃО

ВТОРÃÍÅÍÍЯ РÔ В УКРА¯ÍУ

МИСТÅЦТВО ЗАДЛЯ ПÅРÅМОÃИ!

24 лютого виповнилося 365 днів від початку злочинного повномасштабного 
вторгнення російської федерації в Україну. Цей напад став кульмінацією загарб-
ницької війни, яку москва розпочала проти України 9 років тому з окупації Криму у 
2014 році.

24 лютого змінило мирне життя кожного з нас. Тисячі мам з дітьми дізналися, що таке 
«рятуватися від війни» і наскільки важко вмістити ціле життя в одну валізу. Тисячі найкра-
щих українців стали на захист нашої держави і боронять її у цю мить. Тисячі, з перших днів 
вторгнення, стали волонтерами і водночас – надійним тилом для наших військових. 

Наші лікарі оперують під обстрілами, вчителі читають лекції з окопів та бомбосховищ, 
рятувальники першими долають наслідки ракетних атак, енергетики, попри все, несуть 
світло у наші домівки. А ще комунальники, пекарі, продавчині та водії... Це – МИ, Українці, 

які 24 лютого об’єдналися і показали світові, що таке потужна та смілива нація! Наші Збройні сили України, захисники та захисниці – це більше, ніж Герої! Найхоробріші, найсмі-
ливіші, найвідданіші своїй країні і своєму народові воїни. 

Україна сьогодні об’єднує увесь цивілізований світ. Ми дізналися, що таке справжні брати, друзі та союзники. Знаємо, що таке підтримка та допомога. Такого об’єднання 
навколо боротьби проти абсолютного зла, за правду, справедливість і людські цінності світ не знав майже 80 років. Саме тому цей союз приречений на Перемогу! Кольори 
українського стягу знає увесь світ. Синьо-жовтий ховають від окупантів та першим дістають на деокупованих територіях. І ми обов’язково звільнимо всю територію України, 
кожне місто і кожний населений пункт, і піднімемо там наш символ свободи! І це буде найважливіше свято в історії нашої країни – День Перемоги! Слава Україні! Героям Слава!

Відео «Незламні люди – незламної країни» доступне за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=Ok_fcYfK6eU

За матеріалами сайту 
ВСП «Криворізький фаховий коледж НАУ» 

Від редактора:
Олена Сарженко художниця, графікиня, ілюстраторка, дизайнерка та фотографиня з Хар-

ківщини. Освіта – магістр графічного дизайну Харківської державної академії дизайну і мис-
тецтв.

Є членкинею Національної спілки художників України.
Працює викладачкою композиції на відділенні декоративно-прикладного мистецтва Ко-

мунального закладу «Лозівський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної 
ради.

Є постійною учасницею Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів та виставок з плака-
тами та графічними роботами. Учасниця міжнародних пленерів (Нарев 2022, Наревка 2022, 

Семчино 2022) та творчих резиденцій Пограниччя 2022 (Польща), Кунслергут 2022 (Німеччина). 
У своїй творчості поєднує різні графічні техніки та експериментує. Цього і навчає своїх студентів.
На осінній резиденції Кунслергут в містечку Прьосіц (Künstlergut Prösitz), Олена Сарженко разом з керамісткою з Києва Ната-

лією Ханановою задумали створити мистецький проєкт, що об’єднав би українців, які знайшли прихисток в німецькому містечку 
Грімма та його околицях. Таким проєктом стало велике керамічне намисто як оберіг, як символ поєднання різних людей, різних 
поколінь, різних доль. Назва (Ver)Bindung має гру слів – Bindung та Verbindung – поєднання предметів і зв’язок людей. До проєкту 
приєдналася німецька скульпторка Уте Хартвіг-Шульц, яка допомогла вирішити організаційні питання та безпосередньо ліпила 
намистини з глини разом з українцями та місцевими жителями. Показ проєкту було проведено на головній площі в Гриммі, мист-
кині нанизували намистини на трикотажну мотузку з протилежних боків і рухали їх назустріч, протягували їх до середини намиста, 
пропонували охочим перехожим приєднатися до процесу. Проєкт було реалізовано за підтримки Ґете Інституту та місцевої влади.

«Квіти війни» – серію графічних робот Олени Сарженко було представлено на мистецькій виставці «JETZT» (Зараз) в німець-
кому місті Ошац. На цій виставці разом з Оленою свої роботи продемонстрували дві інші резидентки – Наталія Хананова та Надія 
Величко. Роботи різні за технікою виконання: туш, монотипія, кераміка, колаж, але об’єднані темою війни.

Сьогодні війна посідає домінуючу позицію в творчості українських художників, які мають нести правду мовою мистецтва на 
весь світ. Кожен проєкт – це крок до Перемоги. І ми все ближче до неї з кожним днем!

Події в Україні за останній рік до-
корінно змінили наше життя. Кожен 
українець перебуває в інформатив-
ному просторі майже цілодобово. 
Для багатьох з нас домінуючими ста-
ли такі негативні почуття, як тривож-
ність, страх, гнів, ненависть, лють. На 
противагу їм підсилилися позитивні 
почуття: дружньої підтримки, патріо-
тизму, героїзму, любові, гордості, на-
ціональної єдності.

Кожного дня новини про атаки та 
бомбардування українських міст  і сіл 
пригнічують мене, вводять в ступор. І 
після цього я намагаюся збирати себе 
по шматках в єдине ціле, щоб жити далі. 
Творчість вимагає енергії, але водночас 
вона дає енергію митцю і сенс.

З початку повномасштабного втор-
гнення я, як і більшість митців (на мою 
думку), була приголомшена і відчувала 
творче безсилля. Особисто мені допо-
могло вийти з цього стану створення 
антивоєнних плакатів. Плакат вимагає 
миттєвої реакції на важливі теми та по-
дії сьогодення. Плакат повинен мати 
лаконічний образ і вислів, антивоєнний 
плакат має бути потужним меседжем, 
хльостким, як ляпас. Створення таких 
плакатів допомагало знімати напружен-
ня, вивільняти та спрямовувати негатив-
ну енергію. Така собі арт-терапія.

Упродовж року я створила багато 
антивоєнних плакатів, які були експо-
новані в різних містах по всьому світу в 
Туреччині, в Польщі, в Грузії, в США та 
інших. Нині мій плакат є одним з 50 анти-
воєнних плакатів сучасних українських 
художників, що експоновано на виставці 
«Графіка часів війни» в Corridor Gallery 
в Лос-Анжелесі. Проєкт реалізовано за 
підтримки Об’єднання графічних диза-
йнерів «4 Блок» та PosterTerritory.

http://surl.li/fcoeh 
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НЕЗЛАМНІ І НЕПЕРЕМОЖНІ
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НЕЗЛАМНІ І НЕПЕРЕМОЖНІ

СВІТОВА КОАЛІЦІЯ У БОРОТЬБІ ЗА СВІТЛО.
ДЯКУЄМО ВСІМ, ХТО ПРИХИСТИВ

Польща після початку війни стала 
дуже важливим партнером, що є справж-
нім другом для України. Одна з перших 
почала надавати військове обладнання 
та гуманітарну допомогу, зробила все 
можливе, щоб розмістити українських 
біженців на своїй території. За час війни 
притулок у Польщі знайшли понад 1,5 
млн громадян України.

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=ASxy0ozbTf8

Естонія підтримує Україну від початку 
повномасштабного вторгнення росії. 26 
лютого міністр оборони Олексій Резніков 
заявив, що загальна сума допомоги Укра-
їні від Естонії уже перевищила 1% ВВП 
балтійської країни. 

«Зі своєї болісної історії естонці зна-
ють, що відбувається, коли зло перема-
гає, а велика країна поглинає маленькі. 
Якщо Україна впаде, свобода в інших ча-
стинах світу також під загрозою. Допома-
гаючи Україні захистити її незалежність, 
ми захищаємо права всіх країни, включ-
но з Естонією, на свободу та демократію. 
Тому неминуче необхідно продовжувати 
надавати військову допомогу Україні», – 
наголосила прем’єрка країни Кая Каллас.

Чехія – понад 470 тисяч громадян 
України отримали у Чехії тимчасовий за-
хист. При цьому 40% тимчасово перемі-
щених осіб мають роботу. Чехія є однією 
з тих держав, які найактивніше допома-
гають Україні у постачанні озброєння та 
військової техніки. Загальна сума виділе-
них коштів сягає 190 млн доларів.

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=mauYGZFXDKI

Безліч держав продовжують надава-
ти нам військову, фінансову, гуманітарну 
допомогу та підтримувати. 23 лютого, до 
річниці російського вторгнення в Укра-
їну, Генеральна Асамблея ООН прого-
лосувала за поданий Україною проєкт 
резолюції, що закликає росію покинути 
Україну та наголошує на терміновій необ-
хідності знайти «всеосяжний, справедли-
вий і міцний мир відповідно до принци-
пів Статуту ООН». 

За Резолюцію проголосувала 141 кра-
їна. Хто проти – Білорусь, КНДР, Еритрея, 
Малі, Нікарагуа та Сирія. Така собі банда 
ізгоїв під санкціями…

Серед тих, хто утримався – Китай, Ін-

дія, Пакистан, Куба, Іран, В’єтнам, Казах-
стан, Вірменія, Південна Африка. На мою 
думку, хтось із цих країн посів позицію 
«морської свинки» – гризун, який і не 
свинка, і не плаває у морі… А ще, маю на-
дію на іншу групу країн, які щось там собі 
замислили… Думайте скоріше, приймай-
те важливі рішення, бо скоро ПЕРЕМОГА 
України! Розумні та перспективні обира-
ють переможців!

А тепер про те, як і які країни світу під-
тримали Україну у річницю вторгнення.

У тридцяти країнах світу в річницю 
вторгнення рф відбулися акції та мітинги 
на підтримку України. Ейфелеву вежу та 
Сіднейську оперу підсвітили синьо-жов-
тими кольорами, також у Парижі  на фа-
саді мерії міста вивісили синьо-жовті пра-
пори на знак солідарності з українським 
народом. 

У Лондоні на Трафальгарській площі 
23 лютого люди зібралися на мітинг, ор-
ганізований посольством України та США 
напередодні річниці повномасштабного 
вторгнення. Також вранці 23 лютого гру-
па активістів розфарбувала у синьо-жовті 
кольори вулицю в Лондоні біля посоль-
ства рф. Активісти додали, що фарба 
була «високоякісною, нетоксичною, без 
розчинників, екологічно чистою, призна-
ченою для створення дорожнього мисте-
цтва». 

24 лютого в місті Гаага, у Нідерландах, 
біля російської амбасади з 8.00 до 20.00 
голландська традиційна шарманка грала 
гімн України. 

На знак підтримки України засвітили 
кольорами українського прапора і будів-
лю The Empire State Building у Нью-Йорку. 
У Вашингтоні 24 лютого відбувся мітинг зі 
свічками біля посольства рф, а 25 лютого 
– масовий мітинг біля меморіалу Лінколь-
на. 

У Варшаві та Кракові відбулися  Марші 
солідарності з Україною. До річниці втор-
гнення акції також відбулися в Гданську, 
Вроцлаві, Познані та Щецині.

У Стамбулі 24 лютого відбулася акція 
проти російської агресії, а в Анкарі, біля 
будівлі посольства України, відкрили ви-
ставку світлин «Рік незламності». Також 
в Анкарі відбулася спільна молитва хри-
стиян і мусульман за тими, хто загинув, 
захищаючи Україну. 

У Берліні перед посольством рф по-
ставили російський танк Т-72, який було 
знищено під час під’їзду до Києва у люто-
му 2022 року. Також у Берліні перед по-
сольством росії відбулася акція протесту 
проти війни в Україні. 

У Ризі (Латвія) в центрі міста провели 
акцію біля монументу Свободи. Учасни-
ки тримали плакати з написами «Путіна 
геть», «Слава Україні!» та «365 днів нез-
ламності».

У Батумі (Грузія) кілька сотень людей 
зібралися на міжнародну акцію «Перемо-
га України – Перемога Світу». 

У столиці Чехії в Празі люди вийшли на 
головну площу міста, висловлюючи свою 
підтримку Україні у війні з росією. 

У Відні відбувся «Марш світла» – кілька 
тисяч українців пройшли вулицями міста 
від будівлі Парламенту до площі Кар-

лспляц. «Світло переможе темряву!» – з 
таким гаслом на Кіпрі провели акцію під-
тримки України в роковини повномасш-
табного вторгнення рф. 

Президент України Володимир Зелен-
ський вважає за потрібне докладати мак-
симум зусиль, щоб світ зберігав єдність 
навколо України й продовжував підтри-
мувати нашу країну в боротьбі за свободу 
й незалежність.

«Важливий момент – донести всім, що 
це не наша війна, ми боремося за всіх 
вас. Не ця війна викликала кризу – це 
росія спеціально створює кризу, щоб по-

слабити вашу підтримку та звинуватити 
Україну. І моє завдання – робити все, щоб 
підтримка світу для України не послаби-
лася», – сказав Володимир Зеленський.

Віримо у Збройні сили України!
Слава Україні! Героям слава!
Слава нації! Смерть ворогам!

Кліп створено до річниці повно-
масштабного вторгнення рф

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=l0UKetvq3kM 

За матеріалами виховної години

Війна, розв’язана росією проти України, показала, хто став для України справжнім дру-
гом і помічником. Європа та інші країни світу об’єдналися для однієї мети – зберегти не-
залежність України та гарантувати поразку рф.

Юлія БРАЖНІКОВА, 
куратор групи,

викладач циклової комісії «Хорове 
диригування та спів» (естрадний спів) 
Сєвєродонецького фахового коледжу 

культури і мистецтв 
 імені Сергія Прокоф’єва

ЕСТОНІЯ – НАЙМІЦНІШИЙ СОЮЗНИК 
УКРАЇНИ З ПОЧАТКУ ВІЙНИ

Сьогодні ми всі згадуємо той страшний день 
24 лютого 2022 року, коли ми прокинулися від 
вибухів і не вірили, що почалася війна….

Ми всі пам’ятаємо той жах в очах друзів і рід-
них, той біль і страх, який скував наші серця.

Ми всі були розгублені і не знали, як нам бути 
далі, як рятувати себе та близьких…

Згадуються похвилинно кожні перші дні війни. 
Як збиралися, як їхали невідомо куди, і як вірили, 
що весь цей жах закінчиться вже завтра. Але так 
не сталося…і як сказав Президент Володимир 
Зеленський «за кожне завтра треба битись» і ми 
це робили протягом усього року і показали всьо-
му світу, що ми нація незламних людей!!

Багато хто з нас опинився далеко за межами 
рідних домівок – нам дали прихисток інші краї-
ни, яким ми безмежно вдячні за це! Вже рік, як я 
знаходжуся в Естонії – країні, яка стала найбіль-
шим другом та союзником України в цій героїч-
ній боротьбі проти російського агресора.

24 лютого Естонія святкувала 105 річницю 
своєї незалежності.

Ми з Асоціацією українських організацій в Естонії довго думали, як привітати 
естонський народ та віддячити йому за ту підтримку і допомогу, яку вони надають 
нам з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Так виникла ідея запи-
сати пісню-подяку у виконанні українських переселенців в Естонії та есто-українців 
https://youtu.be/g7sv6WKh-_c.

Народний гімн естонців «Вона (бджола) летить до вулика» відгукується в серцях 
українців, оскільки всі ми тужимо за Батьківщиною і прагнемо якомога скоріше по-
вернутися до рідного дому.

Буду вдячна всім вам за поширення пісні – нехай якомога більше людей у всьому 
світу почують наші слова вдячності естонцям.

Інна ГОРДІЄНКО,
керівник  з комунікацій
Асоціації українських 
організацій в Естонії
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ЄДÍАÉМОСЯ, ЛÞБА РОДИÍО!ЄДÍАÉМОСЯ, ЛÞБА РОДИÍО!

День єднання українців – державна 
акція, що відбулася 16 лютого 2022 року 
згідно з Указом Президента України Во-
лодимира Зеленського «Про невідкладні 
заходи щодо консолідації українського 
суспільства» від 14 лютого 2022 року № 
53/2022. Акцію було оголошено «з метою 
посилення консолідації українського су-
спільства, зміцнення його стійкості в умо-
вах зростання гібридних загроз, інфор-
маційного та морально-психологічного 
тиску на суспільство». 

У рамках підтримки Всеукраїнського 
Дня Єднання у коледжі проведено вихов-
ний захід в форматі онлайн-конференції 
на платформі MS Teams. Під час заходу 
студенти мали змогу ознайомитися з іс-
торією створення пам’ятного дня, а також 
змогли поміркувати над поняттям єдності 
у соціумі та розглянути складові єдності 
як невід’ємного компонента суспільства.

«Що нас об’єднує?» – саме це питання 
було винесено на обговорення. Спільні 
моральні норми та цінності, спільні інте-
реси, справи та процес мислення – саме 
це може об’єднати суспільство. Зі слів 
студентів, зустріч пройшла позитивно та 
змістовно. На завершення студентам було 
запропоновано цікаві вправи з рефлексії 
щодо єдності в межах власної навчальної 
групи. 

У Медичному фаховому коледжі ЗДМУ 
серед різних напрямів виховної роботи 
особливу увагу приділяють патріотич-
ному вихованню студентської молоді. У 
2022 році комунальний заклад «Запорізь-
кий обласний центр науково-технічної 
творчості «ГРАНІ» Запорізької обласної 

ради проводив обласний очно-заочний 
конкурс художньо-технічної творчості 
«Барви козацької Хортиці». Для участі 
у конкурсі було запрошено здобувачів 
освіти закладів дошкільної, загальної се-
редньої, позашкільної, професійно-тех-
нічної та фахової передвищої освіти. Вік 
учасників становив від 6 до 18 років у 
відповідних номінаціях. Цього року орга-
нізатори запропонували учасникам такі 
номінації: «Хортиця у об’єктиві», «Відбуду-
ємо Україну разом!» та «Янгол-охоронець 
носить форму ЗСУ». Для участі у конкурсі 
приймали як художні твори, так і оригі-
нальні фотороботи. Студенти Медичного 
фахового коледжу Запорізького держав-
ного медичного університету традицій-
но долучилися до заходу. За підсумками 
конкурсного відбору наші студенти ви-
бороли призові місця. Студентка 2 курсу 
відділення «Сестринська справа» Вікторія 
Язловська отримала 1 місце у номінації 
«Хортиця в об’єктиві». Студентки 1 курсу 
відділення «Фармація» також поділили 
між собою призові місця:

• Юлія Якубіна – 1 місце, номінація 
«Хортиця в об’єктиві».

• Вероніка Манжула – 3 місце, номі-
нація «Хортиця в об’єктиві».

• Поліна Найдьонова – 3 місце, но-
мінація «Хортиця в об’єктиві».

Також викладачі циклової комісії  гу-
манітарної та соціально-гуманітарної 
підготовки протягом навчального року 
активно долучаються до інших заходів 
патріотичного спрямування. Так, до Дня 
пам’яті жертв Голодоморів щороку орга-
нізовують виховні заходи. Традиційно до 

Дня гідності та свободи в коледжі прохо-
дять тематичні зустрічі.  Цього року сту-
денти 1 курсу  відділень «Фармація» та 
«Сестринська справа» не залишилися ос-
торонь від вшанування пам’яті знакових 
історичних подій нашої держави та були 
залучені до виховного заходу, організо-
ваного викладачем загальноосвітніх дис-
циплін Василем Триполиць. Тематичний 
захід пройшов у форматі онлайн-конфе-
ренції  на платформі MS Teams. Студен-
ти підготували презентації та тематичні 
вірші, а також відеодемонстрації. На за-
вершення заходу було організовано хви-
лину мовчання для вшанування пам’яті 
кожного загиблого українця та українки 
на тлі боротьби за цілісність та свободу 
української нації. Герої не вмирають! Віч-
на пам’ять Героям!

Ми живемо у важливий історичний 
період, коли, на жаль, маємо можливість 
на власному досвіді відчути ті страшні по-
дії, які відбувалися багато десятиліть тому 
шляхом знищення нашого народу, кожно-
го окремого українця та української нації. 
Головний висновок, який можна зробити 
вже сьогодні, – українці є незламним на-
родом та своєю незламністю, згуртовані-
стю, працездатністю, вірою у вільну Укра-
їну  щодня крок за кроком наближають 
своє Завтра, крокують до Перемоги. Воєн-
ні злочинці, котрі знов намагаються діяти 
за вже відомими невдалими сценаріями, 
як не мали раніше, так не мають успіху 
сьогодні. Тому пам’ятаймо про болісні по-
дії минулого та  працюємо на благо мир-
ного майбутнього! 

Ключовим моментом для кожного 
українця став день 24 лютого 2022 року, 
який назавжди закарбувався у національ-
ній пам’яті як початок повномасштабного 
вторгнення збройних сил рф на терито-
рію України. Студенти перших курсів всту-
пали до лав Медичного фахового коледжу 
ЗДМУ під гуркіт прильотів нашого міста та 
завивання сирен, вони найпершими діз-
налися про місцезнаходження спеціалі-
зованого укриття у будівлі коледжу. Цьо-
горічні першокурсники злетілися до стін 
коледжу з різних куточків країни і також 
стрімко деякі з них розлетілися поза межі 
України. Але найцінніше, шо отримали 
наші першокурсники, – це справжніх дру-
зів. До пам’ятного дня студенти 1 курсу 
взяли участь у масштабному проєкті «Це 
моє небо, це моя земля». На сторінках сту-
дентських презентацій замайоріли гарні 
фото Мелітополя, Бердянська, Запоріж-
жя, Оріхова, Вільнянська, Маріуполя та 
інших сіл і містечок Донеччини та Дніпро-
петровщини. А поряд з теплими світлина-
ми застигли страшні кадри війни: зруйно-
вані, пошкоджені будівлі, рідні домівки, 
страждання людей та дітей. 

Подібні ініціативи мають дуже важливе 
значення, тому що спрямовані на згурту-
вання колективу через спільну діяльність 
і спільні цінності. Студентська спільнота 
та колектив викладачів Медичного фа-
хового коледжу ЗДМУ – це маленька, але 
дуже міцна родина, як і наша велична 
Україна, навколо якої сьогодні об’єднався 
весь світ. Єднаймося, люба родино!

У Медичному фаховому коледжі Запорізького державного медичного університету 17 лю-
того 2023 року  пройшов виховний захід для студентів першого курсу фармацевтичного від-
ділення, присвячений Всеукраїнському Дню Єднання українського народу.

Вікторія КОВАЛЬОВА, 
викладач циклової комісії 
гуманітарної та соціально-

гуманітарної підготовки,
канд. фіз.-мат. наук Медичного 

фахового коледжу Запорізького ДМУ  

Наш герб,  наша святиня,  має давню та 
величну історію, він народжений із спо-

конвічного народного прагнення  до волі 
та незалежності. Національний символ, 
що уособлює тисячолітній зв’язок поко-
лінь – минувшини, сьогодення та майбут-
нього.

Державний Герб України – один із 
державних символів України нарівні з 
Конституцією, Гімном і Прапором. Зобра-
ження Герба розміщують на грошових 
знаках, печатках органів державної влади 
і державного управління та знаках пошто-
вої оплати, бланках державних установ, 
службових посвідченнях, штампах тощо.

Тризуб є давнім українським симво-
лом. Найдревніше його зображення від-
найшли археологи у X столітті. Це був 
магічний знак роду, оберіг. Відомо до 40 
його тлумачень: тризубець, сокіл, підсвіч-
ник-трикірій, житній колос, якір, триєдина 

жертва в ім’я перемоги життя над смертю, 
лук зі стрілою тощо. Існує гіпотеза, що це 
знак триєдинства світу та поєднання сим-
волів поширених колись культів сонця та 
якоря.

6 січня 1918 року тризуб із хрестом 
над середнім «зубом» у восьмикутній 
рамці з’явився на перших грошах, випу-
щених Українською Народною Республі-
кою. Автором банкноти у 100 карбованців 
був художник-графік Георгій Нарбут.

Символіка державності позначилася і 
в Українській повстанській армії: на еле-
ментах одягу (петлюрівках, мазепинках, 
ременях тощо). Інколи були нарукавні на-
шивки із Тризубом.

19 лютого 1992 року Верховна Рада 
України затвердила Тризуб як Малий Герб 
України, визначаючи його головним еле-

ментом великого Державного Герба Укра-
їни. Ним став золотий Тризуб на синьому 
щиті – національний символ українців за 
часів визвольної боротьби XX ст.

Шануймо наші державні символи, наші 
обереги та будьмо гідними нашої історії 
та тих завдань, які стоять перед Україн-
ською державою сьогодні!

Студентський актив Конотопського ін-
дустріально-педагогічного фахового ко-
леджу СумДУ зробили марафон-подорож 
Україною та відшукали найнезвичніші та 
найоригінальніші тризуби в кожній об-
ласті нашої держави. Студенти прагнули 
показати кожному велич і красу нашого 
державного герба. 

З відео знайомтеся за посиланням:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=VJldgEwi2t4 

19 лютого українці відзнача-
ють ДЕНЬ ДЕРЖАВНОГО ГЕРБА 
УКРАЇНИ
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Щороку наприкінці лютого спільнота Київського фахового коледжу 
прикладних наук разом з усією Україною вшановує пам’ять Героїв 
Небесної Сотні. У ці пам’ятні дні в коледжі традиційно проходить 
низка просвітницьких національно-патріотичних заходів, які 
мають на меті нагадати кожному безсмертний подвиг від-
важних Майданівців – світочів волі, правди й честі, які за-
гинули в боротьбі за ідеали демократії та європейське 
майбутнє України. Цьогоріч скорботний і водночас 
знаменний тиждень розпочали з проведення циклу 
тематичних занять-бесід про передумови, причини й 
перебіг масових акцій громадського протесту в Укра-
їні в період 2013-2014 рр. Із використанням матері-
алів Українського інституту національної пам’яті та 
власних методичних розробок викладачі циклових 
комісій суспільної комунікації та гуманітарних дис-
циплін відтворили перед студентами  трагічні події 
того часу, спонукали до роздумів про вибір, патріо-
тизм і самопожертву тих, хто дав усім нам шанс на 

майбутнє. 
Долучилася студентсько-викладацька команда й до 

міських меморіальних заходів і музейних виставкових 
проєктів. Так, актив коледжу на чолі із заступником дирек-
тора з навчально-виховної роботи Романом Яцковим взяв 
участь у щорічній тихій акції «Ангели пам’яті». Учасники за-

ходу розвішали на Алеї Героїв Небесної Сотні паперових янголів, які стали символами пам’яті про силу 
духу й незламність Героїв Майдану, уособленням туги всього народу за втраченими синами й доньками 
України. 

Студенти-менеджери першого курсу під керівництвом  куратора Олени Юрченко відвідали Наці-
ональний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні (Інформаційно-виставковий центр Музею 
Майдану), де  взяли участь у тематичній екскурсії, що дозволила побачити оригінальні речі Майданів-
ців  часів Революції Гідності, пройти стилізованою картою Майдану, зануритися  в тогочасні події за 
допомогою мультимедійних засобів. Екскурсійну програму студенти й викладачі завершили ходою 
пам’яті майданом Незалежності та навколишніми вулицями, покладанням квітів до пам’ятних знаків 
Героям Небесної Сотні, вшануванням відважних активістів хвилиною мовчання. 

До програми вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні активно залучалися студенти з по-
рушеннями слуху. Для них перекладачі-дактилологи підготували низку інформаційних відео-
матеріалів про події Євромайдану і боротьбу за відновлення європейського курсу розвитку 
України з перекладом українською жестовою мовою. Під керівництвом куратора групи Юлії 
Порплік студентки відділення технологій підготували щемливу поезію жестовою мовою 
авторства Наталії Лавлєнцевої. У соціальних мережах Коледжу було  презентовано віде-
орозповідь жестовою мовою про  учасника Євромайдану, спортсмена-дефлімпійця Дми-
тра Максимова.  

Паралельно з виїзними подіями та основною програмою заходів упродовж тижня на офіційних сторінках соціальних мереж закладу освіти проходив Марафон студентських 
проєктів, присвячений учасникам революційних подій. Молодь презентувала відеодекламації патріотичних віршів, відеоролики-репортажі про перебіг Євромайдану, художні 
проєкти та мотиваційні відеозвернення з обіцянками продовжити гідну справу Героїв Небесної Сотні. 

Програма увічнення пам’яті мужніх борців за свободу пройшла дуже насичено. Проведені заходи, зацікавленість і активність студентської молоді продемонстрували, що 
пам’ять про один із ключових моментів українського державотворення живе в душах і серцях українців, а подвиг активістів Майдану не забутий і не знецінений. 

17 лютого в актовій залі КЗ КОР «Бо-
гуславський гуманітарний фаховий 
коледж імені І.С. Нечуя -Левицько-
го» відбулася відкрита виховна годи-
на-реквієм, присвячена Дню пам’яті 
Героїв Небесної Сотні.

Метою проведення було не лише при-
гадати про ті трагічні й водночас доленос-
ні для нашої держави події, але й нагадати 
студентам та дати їм чітку картину того, 
що відбувалося в ті дні, в чому полягав 
героїзм Небесної Сотні та чому ми маємо 
вшановувати їх і надалі. Адже ці люди від-
дали своє життя за те, щоб ми могли жити 
у вільній країні. І тому ми не маємо права 
змарнувати цей шанс, збудувати вільну 
демократичну суверенну державу з по-
ваги до тих людей, які загинули, намагаю-
чись досягти цієї мети.

Для участі у заході було запрошено 
представників ІV відділу Обухівського те-
риторіального центру комплектування та 
соціальної підтримки, учасників бойових 

дій  капітана Сергія Савенка та молодшо-
го сержанта Сергія Перхуна. 

Учасниця Майдану Марина Гогуля роз-
повіла про буремні події 2014 року, які пе-
режила та бачила на власні очі.

Під час заходу було представлено Кни-
гу пам’яті загиблих захисників Богуслав-
щини та випускників нашого закладу 
освіти. Учасники вшанували пам’ять во-
їнів-героїв хвилиною мовчання і покла-
данням квітів до меморіального комп-
лексу «Мамина весна» та пам’ятної дошки 
випускника коледжу Максима Черненка.

Однією з головних рушійних сил Ре-
волюції Гідності були студенти. Їхня енер-
гія, ентузіазм та незламний дух сприяли 
поваленню  того режиму. Тому нині сту-
дентам важливо пам’ятати про ці події. 
Адже, забуваючи про Революцію Гідності 
і Героїв Небесної Сотні, ми забуваємо і 
про тих, хто жертвував собою й продов-
жує це робити заради  того, щоб ми могли 
жити вільно і будувати власну незалежну 

державу – Україну. Тому давайте пам’ята-
ти про  події, коли українці довели, що в 
них є гідність, що їх не можна зневажати 
і нехтувати їхньою думкою, і що ніхто не 
зможе відібрати в них свободу і зламати 
дух української нації.

На завершення  кращих студентів ко-
леджу нагородили подяками за сумлінне 
вивчення предмета «Захист України», ак-

тивну життєву позицію та усвідомлення 
свого обов’язку щодо захисту України.

Анатолій ГАМАРНИК, 
викладач захисту України

КЗ КОР «Богуславський гуманітарний 
фаховий коледж

 імені І.С. Нечуя-Левицького»

ПЕРШІ ГЕРОЇ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИПЕРШІ ГЕРОЇ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Юлія БОНДАР, 
викладач 

української мови та літератури 
Київського фахового коледжу 

прикладних наук

20 лютого – День Героїв Небесної Сотні. День пам’яті тих, хто назавжди змі-
нив нашу Україну і самих українців, підняв наш національний і патріотичний 
дух. Саме завдяки героям Майдану наша держава довела всьому світові гід-
ність, мужність і тверду волю українців до справедливості. Кожен з них здійс-
нив особистий подвиг: віддав найцінніше – своє життя заради нової України.

Щороку наприкінці лютого спільнота Київського фахового коледжу 
прикладних наук разом з усією Україною вшановує пам’ять Героїв 
Небесної Сотні. У ці пам’ятні дні в коледжі традиційно проходить 
низка просвітницьких національно-патріотичних заходів, які 
мають на меті нагадати кожному безсмертний подвиг від-
важних Майданівців – світочів волі, правди й честі, які за-
гинули в боротьбі за ідеали демократії та європейське 
майбутнє України. Цьогоріч скорботний і водночас 
знаменний тиждень розпочали з проведення циклу 
тематичних занять-бесід про передумови, причини й 
перебіг масових акцій громадського протесту в Укра-
їні в період 2013-2014 рр. Із використанням матері-
алів Українського інституту національної пам’яті та 
власних методичних розробок викладачі циклових 
комісій суспільної комунікації та гуманітарних дис-
циплін відтворили перед студентами  трагічні події 
того часу, спонукали до роздумів про вибір, патріо-
тизм і самопожертву тих, хто дав усім нам шанс на 

Долучилася студентсько-викладацька команда й до 
міських меморіальних заходів і музейних виставкових 
проєктів. Так, актив коледжу на чолі із заступником дирек-
тора з навчально-виховної роботи Романом Яцковим взяв 
участь у щорічній тихій акції «Ангели пам’яті». Учасники за-

ходу розвішали на Алеї Героїв Небесної Сотні паперових янголів, які стали символами пам’яті про силу 
духу й незламність Героїв Майдану, уособленням туги всього народу за втраченими синами й доньками 

Студенти-менеджери першого курсу під керівництвом  куратора Олени Юрченко відвідали Наці-
ональний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні (Інформаційно-виставковий центр Музею 
Майдану), де  взяли участь у тематичній екскурсії, що дозволила побачити оригінальні речі Майданів-
ців  часів Революції Гідності, пройти стилізованою картою Майдану, зануритися  в тогочасні події за 
допомогою мультимедійних засобів. Екскурсійну програму студенти й викладачі завершили ходою 
пам’яті майданом Незалежності та навколишніми вулицями, покладанням квітів до пам’ятних знаків 

До програми вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні активно залучалися студенти з по-
рушеннями слуху. Для них перекладачі-дактилологи підготували низку інформаційних відео-
матеріалів про події Євромайдану і боротьбу за відновлення європейського курсу розвитку 
України з перекладом українською жестовою мовою. Під керівництвом куратора групи Юлії 
Порплік студентки відділення технологій підготували щемливу поезію жестовою мовою 

П О Д В И Ã  Ã Å Р О ¯ В П О Д В И Ã  Ã Å Р О ¯ В 
МАÉДАÍУ ÍÅ ЗАБУТИÉ МАÉДАÍУ ÍÅ ЗАБУТИÉ 
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Студенти Дніпропетровського фа-
хового мистецько-художнього коледжу 
культури взяли участь у круглому столі 
з нагоди Міжнародного дня рідної мови 
«Збережемо наш скарб – рідну мову» за 
участі представників національних това-
риств Дніпропетровської області на базі 
Дніпропетровської обласної  універсаль-
ної наукової бібліотеки ім. Первоучителів 
слов’янських Кирила і Мефодія. Соціаль-
не партнерство з науковою бібліотекою, 
закладами культури  сьогодні дуже важ-
ливе і актуальне.

Родзинкою заходу було виконання 
вокальних творів іспанською мовою сту-
дентки 2 курсу спеціальності «Музичне 
мистецтво» Катерини Матвійчук та серб-
ською – студентки 1 курсу спеціальності 
«Музичне мистецтво» Олесі Чаус. 

                      
Мальвіна НАЙДОВСЬКА, 

завідувач бібліотеки Дніпропетров-
ського фахового мистецько-художнього 

коледжу культури 

З родиною ми переїхали до Криму в 1991 році. За два роки до цього кримські татари почали масово повертатися на Батьківщину, звідки 
їх депортували у 1944 році. 

У Криму я пішла до першого класу. Вже тоді я зрозуміла – сталися якісь глобальні зміни, і тепер ми живемо у вільній країні. У другому 
чи третьому класі в нас запровадили уроки кримськотатарської мови – ana tili. Але я досі не знаю рідної мови і це мій особистий біль. Якби 
ви знали, який це сором – вибачатися перед людьми, які починають розмову кримськотатарською з людиною на ім’я Зебеде. Таке вже 
неодноразово було раніше і стається періодично зараз.

Тоді, коли я і мій рідний брат потрапили на уроки кримськотатарської мови у початковій школі, нам почали ставити двійки у щоденник 
через те, що ми не виконували домашні завдання, не відповідали на уроках. Це потім вчителька з’ясувала, що в нас інтернаціональна сім’я 
– мама хакаска, а батько – кримський татарин, що жили ми в Ташкенті і вивчати кримськотатарську мову можливості не було. А викладання 
мови було саме як рідної. І ми з братом взагалі нічого не розуміли. Після розмови з батьками вчителька давала нам завдання полегше – ви-
вчити алфавіт, нові слова. Зараз вже не пам’ятаю, коли припинилося навчання, але пригадую, що пізніше кримськотатарську мову зробили 
факультативним уроком і ставили її останньою. Та і хто її хотів вивчати після 6-го або 7-го уроку?

В інституті, де я вчилася на журналіста-редактора, кримськотатарську мову в нас не викладали. Зате я із задоволенням вивчала укра-
їнську. До речі, у школі як обов’язкова вона з’явилася у мене лише у 8 класі. Тому багато слів, як-от «дієслово» або «присудок» довго 
залишалися для мене загадковими. Думаю, ні, впевнена, що любов до мови «прищепити» може викладач. Принаймні, так було зі мною. 
Українське ділове мовлення в нас викладала така інтелігентна, закохана у свій предмет і взагалі мову, викладачка, яка викликала в мене 

лише захоплення і повагу.
Та зв’язок з рідною мовою в мене був втрачений на довгі роки. Дуже часто, коли люди (родичі, знайомі і навіть кримськотатарський 

режисер і актор Ахтем Сеітаблаєв під час інтерв’ю) дізнавалися, як мене звати, переходили на кримськотатарську мову, мені з соромом 
доводилося зізнаватися і вибачатися, що я не розумію. Усі ці роки я несу це незнання з собою. Багато років тому дізналася, що, за даними 
ЮНЕСКО, кримськотатарська мова належить до мов, які перебувають під загрозою зникнення. Причин такому явищу багато – асиміляція 
кримських татар, втрата зв’язків між поколіннями тощо. 

У Києві, вже після окупації Криму, у мене була перша спроба ходити на курси, які організовував Кримський дім, але закінчити їх не вда-
лося через робочий графік та інші справи. А друга спроба провалилася, тому що я не потрапила у список курсантів – було надто багато охочих. Мені водночас було і сумно, і 
радісно через це.

Вже декілька років існує ініціатива – у Міжнародний день рідної мови можна приєднатися до написання диктанту кримськотатарською мовою. Цьогоріч писали диктант, 
текст якого написав із СІЗО в тимчасово окупованому Криму політичний в’язень кремля Наріман Джелял. 

Я ще не втрачаю надії, що мені вдасться вивчити мову свого народу. Колись прочитала мудрі слова Ліни Костенко: «Нації вмирають не від інфаркту, спочатку в них відбирає 
мову».

ЗБЕРЕЖЕМО НАШ СКАРБ – РІДНУ МОВУ

День Писемності й Рідної мови!
День Культури і мови Країни!

Завжди поруч від діда і прадіда
І з метою вони Єдиною.

Не буває Культури без Рідної,
Без поезії, прози чи музики

Та й писемність не буде окремою,
Лине степом, гаями, луками…

Рідна Мово, ти ніжна і затишна,
Ллєшся барвами, переливами
У колисках Ненечки, лагідна…
В бій ведеш за Собою Вільною!

Без Культури, Світу не матимем,
Вона всюди: у праці, в механіці,

У політиці чи прагматиці,
Філософії чи граматиці.

У красі, у мистецтві, дизайнерстві,
В будівництві, в релігії, в музиці …
Без Культури майбутнє не матиме

Ні мети, ні життя, ні цінностей.

Що ж Мистецтво без мови співучої?
Без Культури, без віршів, Писемності?

Рідні сестри, які є об’єднані
І не можуть бути окремими.

Доньки мужньої, сильної Матері,
Нездоланної і Єдиної.

України нашої Славної,
Калинової, Солов’їної!!!
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Майя ПАНАСЮК, 
студентка 2 курсу 

спеціальності «Музичне мистецтво»
Дніпропетровського фахового 

мистецько-художнього коледжу 
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ТАЄ М Н И Ц І  Н А Ш О Ї  А Б Е Т К И
Чи помічали ви, що в українській мові найбільше слів починається з літери П, а най-

менше – з букви Ф? 
Чи знали ви, що прообраз літери Ї трапляється в літературних пам’ятках уже ХІ віку 

(хоча за «совєтів» українців переконували, що вона з’явилася тільки у ХІХ столітті), а бук-
ву Ю могли вилучити з української абетки?

До Дня рідної мови у «Art College podcast» розкриваю «Таємниці нашої абетки» на 
ютуб-каналі коледжу:

https://www.youtube.com/watch?v=v6OgRZgMHik 

Зебеде 
ШЕРФЕТДІНОВА-СУЩУК, 

журналістка, 
SMM-фахівчиня, 

фотографиня

Неонілла БАРАКАТОВА, 
кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри філології та мовної 
комунікації НТУ «Дніпровська 

політехніка», викладач 
Дніпропетровського фахового 

мистецько-художнього коледжу 
культури

Кожного року 21 лютого увесь світ відзначає Міжнародний день рідної мови. Це свято досить молоде. Воно було за-
проваджено у листопаді 1999 року згідно тридцятої сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної й 
культурної багатоманітності. Історія свята, на жаль, має трагічний початок. 

21 лютого 1952 року у Бангладеш (Східний Пакистан) пакистанська влада жорстоко придушила демонстрацію людей, 
які виражали свій протест проти урядової заборони на використання в країні своєї рідної – бенгальської мови. Відтоді 
кожного року Бангладеш відзначає день полеглих за рідну мову. Саме за пропозицією цієї країни ЮНЕСКО проголосило 
21 лютого Міжнародним днем рідної мови. А починаючи з 21 лютого 2000 року, цей день відзначаємо і ми, українці.

НЕ ВТРАЧАЮ НАДІЇ, ЩО ВИВЧУ РІДНУ КРИМСЬКОТАТАРСЬКУ МОВУ

НЕЗЛАМНІ І НЕПЕРЕМОЖНІ
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Координаційний центр мовлення національних меншин Суспільного підготував добірку сюжетів та репортажів про представників і пред-
ставниць національних спільнот України, які переконані, що  захищати й розвивати українську мову – спільне завдання кожного свідомого 
українця незалежно від етнічного походження.

Мови національних спільнот України – мови, поширені серед населення України, крім державної мови (української) та мови корінних наро-
дів України (кримськотатарська, кримчацька, караїмська). В Україні живе понад 130 національних спільнот, які є носіями 79 мов.

УКРАЇНСЬКА МОВА ВІДКРИЛА ВЕЛИКІ 
МОЖЛИВОСТІ. 

Історія етнічного угорця із Закарпаття Габора Феєра 

Габор Фаєр – етнічний угорець, став професій-
ним  радіоведучим завдяки досконалому вивченню 
української мови.

Для Габора Фаєра мова – не просто засіб спілкуван-
ня, а інструмент професійної діяльності. Чоловік змалку 
ріс в угорськомовному середовищі, в родині спілкува-
лися угорською. Проте саме досконале вивчення укра-
їнської відкрило можливості у професійному світі радіо.

«Моя рідна мова – угорська. Солов’їну вперше почув 
у дитячому садочку в Ужгороді. Вивчення української 
мови для мене однозначно відкрило дуже великі мож-
ливості. Бувши етнічним угорцем, працювати на україн-
ський радіостанції та створювати український контент 
– це перспективи, про які я навіть і мріяти не міг».

http://surl.li/fajgm

МОВА – ІНСТРУМЕНТ ПЕРЕДАЧІ ЦІННОСТЕЙ

Історія волонтера Миколи Бурлуцького, який до-
сконало володіє українською і знає різні діалекти 
ромської. 

Микола Бурлуцький – ром за походженням, переко-
наний, що навчати дітей рідної мови — вкрай важливо, 
щоб зберегти культуру свого народу, але й надважливо 
навчити дітей державної мови – української. Родина Ми-
коли, яка вимушено переїхала з Харкова до Ужгорода, 
зараз вільно володіє українською мовою та при цьому 
зберігає різні діалекти ромської.  

«Для нашої країни важливо, аби люди, які у ній жи-
вуть, розмовляли українською. Це правильно, так має 
бути. Я так само розумію, що ми мусимо зберегти нашу 
ідентичність, а ідентичність починається з мови та мен-
тальності. А ментальність фактично формує мова. Якщо 
цінуєш свою культуру, все те, що передали батьки, то 
маєш це зберегти й передати своїм дітям. Це має бути 
мова серця, мова дитинства. Штучно цього не зробиш, 
має бути природно, бути в серці. Мова – інструмент пе-
редавання цінностей. Якщо не буде інструменту, то і цих 
цінностей не буде».

http://surl.li/fajjd  

У ДУШІ Я ПАТРІОТКА УКРАЇНИ. 
Історія Мері Акопян, яка в 90-х 
переїхала з Вірменії в Україну 

Мері Акопян, українська вірменка, розповіла, як 
легко вивчила українську

Тричі починала життя із чистого аркуша на новому 
місці та з новими людьми. Історія Мері схожа на сцена-
рій фільму. У 90-х вона з родиною переїхала з Вірменії на 
Луганщину. У 2014 р. через агресію росії змушена була 
покинути уже на той час рідне місто Кадіївку. 24 лютого 
2022 року застало дівчину на Київщині в Бучанському 
районі. Зараз вона оселилася на Закарпатті й уже рік як 
будує своє життя тут. Попри труднощі, вона не опускає 
рук і майбутнє своїх дітей бачить тільки в Україні.

«У нашій сім’ї ми дотримуємося усіх наших традицій, 
підтримуємо і вірменську мову в родині. Зберігаємо все 
те, що і маємо зберігати.  Українську мову ж я вивчила, 
звичайно, у східній частині України – на Луганщині, зав-
дяки своїм вчителям. Я себе відчуваю в душі патріоткою 
України. Як не дивно, я тут своя! І покинути державу, яку 
ти любиш, і суспільство, до якого ти звикла, менталь-
ність до якої ти звикла, і все ще раз почати з нуля – я не 
готова. Не знаю, що ще має статися, аби я була до цього 
готова».  

http://surl.li/fajjz 

ІСТОРІЯ ЕТНІЧНОГО РУМУНА З БУКОВИНИ, 
ЯКИЙ САМ ВИВЧИВ УКРАЇНСЬКУ МОВУ 

Микола вивчив українську самостійно зі словни-
ком і заснував у румуномовному районі Буковини 
двомовну газету

Микола Шапка – головний редактор газети Черні-
вецької області, у районі, де більшість населення – ру-
муномовна громада. Газету видають двома мовами: 
українською та румунською, завдяки Миколі. Ще у 80-і 
роки, коли Україна не була незалежною, а мова не ви-
знана державною, Микола зі словником у руках вивчив 
українську самостійно і почав працювати журналістом, 
просуваючи її серед односельців.

«Вивчав українську мову самостійно, без викладачів, 
без вчителів, зі словником у руках. Спілкувався з людь-
ми, бо було бажання стати журналістом в Україні. Згодом 
я став керівником газети «Новий день» та «Моніторул 
Буковінян». Це двомовне видання українською та ру-
мунською мовами. Продовжуємо працювати у складних 
умовах, тому що так зараз працюють усі. Наші діти, зем-
ляки з нашого району, нашої області, вони — на передо-
вій. Там ніхто не зважає, якої він національності, якого 
віросповідання, якою мовою спілкується. Вони разом 
захищають Україну».

http://surl.li/fakee 

ЯК ЖИТЕЛІ ПІВДНЯ ОДЕЩИНИ ПЕРЕХОДЯТЬ 
НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

Оксана – єдина україномовна у багатонаціонально-
му регіоні, яка започаткувала клуб вивчення української 
мови. Оксана Кілафли народилася й виросла в україно-
мовному середовищі на заході країни, а 25 років тому 
переїхала на південь, до міста Болград, Одеської облас-
ті, де українською на той час ніхто не розмовляв, адже у 
цьому районі болгарські, молдовські та гагаузькі села. 
Проте на сьогодні у 12-тисячному місті ставлення до 
української мови змінилось. Її вивчають та нею гово-
рять. У цьому є значна заслуга Оксани, яка створила у 
місті мовний клуб, щоб допомогти людям з її вивченням.

«Ми соромились нашої мови, бо так нам в Радян-
ському Союзі прищеплювали меншовартість. Розмовля-
єш українською – ти селючка. Після повномасштабного 
вторгнення мене люди попросили допомогти з вивчен-
ням української, тому створила клуб. Вони розуміють,  
читають,  пишуть, але у них є ще мовний бар’єр. Люди 
тут почали більше спілкуватися українською. А потім 
мої сусіди сказали, що у них є гарне приміщення, нумо 
збиратися. Зараз нас щоразу збирається близько 15-16 
людей».

http://surl.li/fdwzv 

Суспільне Мовлення – єдине медіа в Украї-
ні, яке регулярно виготовляє проєкти мовами 
національних спільнот – для них, а про них – 
українською. У 2019 році було створено Ко-
ординаційний центр мовлення національних 
меншин. Команда Центру збирає інформацію 
з усіх куточків України про найважливіші для 
кожної спільноти події, виклики та проблеми, 
прагне створити середовище рівності, толе-
рантності та плюралізму нацменшин.

https://corp.suspilne.media/
За матеріалами Суспільного мовлення

                                              

«МОВА – ІНСТРУМЕНТ ПЕРЕДАВАННЯ ЦІННОСТЕЙ» – 
ДОБІРКА ІСТОРІЙ ВІД НАЦСПІЛЬНОТ»

НЕЗЛАМНІ І НЕПЕРЕМОЖНІ
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ТИ ЗАВЖДИ З НАМИ, РІДНИЙ КОЛЕДЖЕТИ ЗАВЖДИ З НАМИ, РІДНИЙ КОЛЕДЖЕ

Та це буде потім. А сьогодні у них 
свято. Тому такі урочисто піднесені, 
схвильовані і навіть з легким смутком. 
Бо так не хочеться розлучатися з друзя-
ми, з викладачами, з цими стінами, які за 
роки навчання стали рідними для кож-
ного з них.

Цьогорічне випускне свято не зовсім 
схоже на традиційне. Бо ніхто й на хви-
лину не забуває про війну, про тих, хто 
на передньому краї. А є серед них і 
одногрупники нинішніх випускників 
– Олександр Кривов’яз та Анатолій Че-
жин. Вони могли ходити на лекції зі свої-
ми друзями, разом проводити дозвілля, 
бо, як і кожен студент, мали бронь. Та не 
скористалися нею. Тому сьогодні в зоні 
бойових дій. Такий їхній вибір. 

От  і вирішили випускники своє 
останнє свято провести у формі бла-
годійного вечора, а зібрані гроші спря-
мувати на потреби друзів-одногруп-
ників, які сьогодні воюють. При вході 
до актової зали встановили скриньку, 
до якої міг донатити кожен, хто бажав і 
скільки бажав. Викладачі, гості, батьки, 
студенти робили свої внески. Їм вруча-
ли оригінальні значки, виготовлені са-
мими студентами. Значок на грудях оз-
начав, що його власник приєднався до 
благодійної акції. В такий спосіб зібрали 
12200 гривень. Гроші будуть викори-

стані на потреби друзів-одногрупників, 
які сьогодні на передовій. 

Один за одним до зали входять ви-
нуватці свята. Ведучі розповідають про 
кожного з них. Про їхні успіхи, досягнен-
ня. І, нарешті, відеозапис від Анатолія та 
Олександра з передової. Всі присутні з 
хвилюванням стежать за кожним їх сло-
вом,  кожним жестом. Це так хвилююче. 
А хлопці передають усім вітання, дяку-
ють викладачам.

Серед гостей були на святі і пред-
ставники кафедри менеджменту Біло-
церківського НАУ – кандидат економіч-
них наук, доцент  Микола Васильович 
Вихор та кандидат сільськогосподарсь-
ких наук Олександр Іванович Шемігон. 
Вони вже не раз приїздили в наш ко-
ледж і раді будуть бачити  випускників 
серед своїх студентів. 

А сьогодні випускників вітають та 
вручають дипломи і грамоти. Трьом – 
дипломи з відзнакою. Та і в решти пе-
реважно відмінні оцінки. Цю почесну 
місію виконують директор закладу  На-
талія Пахович, заступник директора з 
навчальної роботи Галина Погорєлова, 
заступник директора з виховної роботи 
Наталія Почтар, завідувачка відділення 
Тетяна Дідковська. З вітаннями та напут-
німи словами до своїх вчорашніх сту-
дентів звернулися куратор групи Олена 

Дзюбенко та батько випускника Михай-
ло Мартиш.

А потім був традиційний випускний 
вальс. Хвилюючі миті. «Прощай рідний 

коледже, – звучало в серцях випуск-
ників. – Ти завжди будеш з нами. В най-
приємніших спогадах…».

Останній день січня 2023 року став для 24 маслівських студентів-мене-
джерів і останнім днем їхнього студентства. Вже складено кваліфікаційний 
іспит. Позаду три з половиною роки навчання у Відокремленому структур-
ному підрозділі «Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського 
національного аграрного університету». А попереду – доросле самостійне 
життя. Хоча багато хто з цьогорічних випускників-менеджерів, навчаючись 
у коледжі, водночас працював на підприємствах і в банках. Більшість з них 
продовжить тут роботу за обраним фахом, а декотрі навчатимуться далі – в 
Білоцерківському національному аграрному університеті.

Наталія ПОЧТАР, 
заступник директора з виховної 

роботи,

Володимир КОЛОМІЄЦЬ, 
заступник директора 

з навчально-виробничої роботи

ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж БНАУ»

Сприяння формуванню у студентів традицій і 
культури здорового способу життя, залучення до 
активних занять фізичною культурою і спортом  – 
головне завдання сьогодні викладачів фізичного 
виховання, фізкультурного активу кожного закладу 
освіти.

Вимушене дистанційне навчання розпочалося під 
час пандемії «СOVID-19». Організувати якісне дистанцій-
не навчання з використанням цифрових технологій було 
непросто. Але два «ковідних» роки дали можливість 
визначити основні положення дистанційної форми на-
вчання, яка сьогодні стала основною, та вимоги до неї.

Воєнний стан обмежує нас у живому спілкуванні, 
звичайному для нас способі життя, але головною про-
блемою є обмеження рухової активності дітей, наших 
студентів. Ми знаємо, що організм дитини потребує по-
стійної динаміки, впливу ультрафіолетових променів, 
свіжого повітря. Все це ставить перед викладачами 
фізичного виховання особливе завдання – знаходити 

дієві шляхи у вирішенні складних питань дистанційного 
навчання. Перш за все, максимально використовувати 
свої можливості у підсиленні самоорганізації студентів, 
їх самовиховання та самонавчання.

Викладач має постійно працювати над своїм розвит-
ком, поповнювати свої знання, раціонально планувати 
роботу на заняттях, вчасно відправляти інструкції, ме-
тодичні зауваження, домашні завдання у google–класи 
та посилання на отримання додаткових джерел інфор-
мації.

Постійний саморозвиток викладача є внутрішнім 
подразником, який спонукає студентів до постійної ро-
боти над собою.

Під час організації дистанційного навчання виклада-
чу необхідно враховувати таке:

 • особиста підготовка та проведення цікавих он-
лайн-занять; можливість використання інтернет-ресурсів;

 • знання студентами правил безпеки під час само-
стійних занять у домашніх умовах;

 • знання методів самоконтролю та відновлення;
 • складання комплексів вправ для заняття в до-

машніх умовах;
 • розвиток фізичних якостей студентів;
 • формування у студентів відповідального ставлен-

ня до власного здоров’я, сприяння здоровому способу 

життя;
 • забезпечення оргтехнікою викладача та сту-

дентів;
 • наявність інтернет-ресурсу;
 • формування та підтримання мотивації студентів 

до постійних занять фізичними  вправами;
 • заохочення участі батьків в організації дистанцій-

ного навчання своїх дітей, підвищення рівня здоров’яз-
бережувальної компетенції членів сім’ї для занять в до-
машніх умовах;

 • забезпечення зворотного зв’язку зі студентами та 
батьками.

ЗБЕРІГАЄМО ФІЗИЧНЕ ЗБЕРІГАЄМО ФІЗИЧНЕ 
ЗДОРОВ’Я ПІД ЧАС ВІЙНИЗДОРОВ’Я ПІД ЧАС ВІЙНИ

Щоб бути здоровим, потрібні 
власні зусилля, постійні і значні. 

Замінити їх не можна нічим.
Микола Амосов

Тетяна БИКОВСЬКА, 
керівник фізичного виховання

ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж 
БНАУ», викладач-методист, Почесний працівник 

фізичної культури і спорту України

                      продовження,  на стор. 15
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СТУДЕНТСЬКІ СПОРТИВНІ ОЛІМПИСТУДЕНТСЬКІ СПОРТИВНІ ОЛІМПИ
Тернопільська студентка із «бронзою»: 

Україна уперше в історії виграла медаль в жіночій естафеті на рівні 
Юніорського Кубка IBU

Збірна України з біатлону завою-
вала першу медаль сезону 2022/23 
на рівні Юніорського Кубка IBU. На 
третю сходинку п’єдесталу зійшла 
українська естафетна четвірка з бі-
атлону в естонському місті Хаанья. 
Чемпіонка Європейського юнаць-
кого олімпійського фестивалю-2023, 
студентка ВСП «Фаховий коледж 
економіки, права та інформаційних 
технологій Західноукраїнського на-
ціонального університету» (м. Тер-
нопіль)  Олександра Меркушина, 
разом з подругами по команді се-
страми Оленою та Юлією Городни-
ми, а також Дариною Чалик  третіми 
прийшли на фініш естафети  4 х 6 км, 
пропустивши вперед лише супер-
ниць з Німеччини та Франції, яким 
програли відповідно 1.05,1 та 16,7 
секунди. Відзначимо, що Україна 

стала однією з двох команд в цій естафеті, які уникнули штрафних кіл.
Сталося це за підсумками жіночої естафетної гонки, де українки фінішували третіми. 
Погодні умови в Хааньї створили додаткову інтригу у цій жіночій естафеті, адже тільки 

двом командам з 15-ти вдалося не піти на коло штрафу. Однією з цих збірних стала Україна, 
яка показала найкращий результат у гонці за точністю стрільби та швидкострільністю – 10 
додаткових патронів, 35 секунд переваги за швидкістю стрільби загалом над другим міс-
цем.

Щоправда, розпочалася гонка для України з трьох додаткових патронів на першій 
стрільбі від Олени Городної. Але після точної стрільби на стійці вона підняла команду на 
друге місце і передала естафету з відставанням в 42 секунди від Німеччини.

На другому етапі Олександра Меркушина впевнено втримала друге місце, збільшила 
перевагу над третім місцем до однієї хвилини, відставання від німкень становило 53 се-
кунди. Водночас у боротьбі за нагороди фактично залишилися чотири збірні: Німеччина, 
Україна, Австрія та Франція.

На третьому етапі Юлія Городна не була найшвидшою серед четвірки лідерок, і навіть 
коло штрафу від німкені не вплинуло на позицію України. Водночас суперниці позаду сут-
тєво скоротили відставання. На передачі естафети Україна була другою, але з перевагою в 
20 секунд над третім місцем і 40 секунд – над четвертим.

Доля медалей вирішилася на останній стрільбі. Німеччина закрила з одним додатковим 
і гарантувала собі «золото», а Дарина Чалик схибила тричі – вона обійшлася без кола штра-
фу, але втратила багато часу, пропустила уперед збірну Франції. Водночас Австрія пішла на 
коло штрафу, що гарантувало Україні впевнений фініш на третьому місці.

Отже, Німеччина виграла естафетну гонку, Франція фінішувала другою, а Україна вибо-
рола третє місце.

В історії на рівні Юніорського Кубка IBU – це перша медаль в жіночій естафеті. 

Запорізькі студенти відзначилися ме-
далями чемпіонату України  з легкої атле-
тики

У Києві пройшов головний легкоатлетич-
ний старт національного календаря – Чемпі-
онат України з легкої атлетики серед дорос-
лих і молоді у приміщенні. Змагання були 
відбірковими до чемпіонату Європи в при-
міщенні, який відбудеться у Стамбулі на по-
чатку березня. Медалі розіграли понад 300 
спортсменів. Вихованка Економіко-правни-
чого фахового коледжу Запорізького наці-
онального університету Вікторія Ратнікова  
стала чемпіонкою України в бігу на 60 м се-
ред дорослих, у фіналі показавши час 7.35 

сек. Чотири медалі в активі студентів Запорізького національного університету.

Алевтина Дубіль – бронзова призерка 
Кубка України з легкої атлетики у примі-

щенні
 У Києві 7 лютого 2023 р. відбулися національні 

змагання за Кубок України з легкої атлетики у при-
міщенні. У стрибках у висоту бронзовою призер-
кою змагань серед жінок стала студентка І курсу 
Львівського фахового коледжу спорту Алевтина 
Дубіль. Бронзову медаль Алевтині приніс стрибок 
на 170см.  Цікаво, що перше і друге місця також 
посіли вихованки коледжу – випускниці минулих 
років Ілона Заскалько та Анастасія Матвійок. 

Нові досягнення студентів Фахового коледжу 
ЗВО «Міжнародний науково-технічний  універси-
тет академіка Юрія Бугая»

Студент першого курсу  Фахового коледжу ЗВО 
«МНТУ» – Денис Дуганов – посів ІІІ місце на змаганнях 
за Кубок України з плавання в ластах.

Денис є членом збірної міста Києва з підводно-
го спорту та кандидатом у майстри спорту України. 
МНТУ пишається своїми студентами та щиро радіє 
кожним професійним здобуткам. Це надихає продов-
жувати віддано працювати задля майбутнього нашої 
країни – потужної молоді з величезним різносторон-
нім потенціалом.

Бажаємо Денисові натхненних перемог та нових 
здобутків як у спортивній сфері, так і в професійній. Нехай поруч завжди будуть 
віддані та дорогі люди, з якими можна розділити такі важливі моменти щастя. 
Фаховий коледж ЗВО «МНТУ» гордий за своїх студентів, котрі займаються все-
бічним розвитком і постійно прямують до нових вершин.

Підготував сторінку Олександр МИРОНЕНКО,
Науково-методичний центр ВФПО

Довготривалий час проведення навчальних занять онлайн дали 
можливість практично перевірити та рекомендувати комплекс 
вправ для використання під час проведення навчальних занять у 
домашніх умовах. Майже протягом трьох років підбиралися тре-
нувальні засоби, визначалося фізичне навантаження відповідно до 
місць проведення занять. Отже, було сформовано перелік вправ 
та комплексів для розвитку фізичних якостей сили, витривалості, 
швидкості та гнучкості. У коледжі використовуємо вправи атлетич-
ної гімнастики: згинання та розгинання рук в упорі лежачи, підні-
мання тулуба в сід, вправи із подолання власної ваги «планка» із різ-
них вихідних положень, стрибкові вправи та пересування в присіді. 
Також рекомендовано вправи для розвитку гнучкості та координа-
ції – напівшпагати із різних вихідних положень, нахили уперед із по-
ложення «сидячи», танцювальні кроки, дихальні вправи.

Важко перебільшити значення комплексів вправ із гімнастични-
ми палицями, вони необхідні для комплексного зміцнення всіх від-
ділів хребта, виправлення та формування постави, поліпшення рух-
ливості суглобів та координаційних здібностей. Це найпростіший 
тренажер для занять у домашніх умовах і особливо актуальний для 
сьогодення. Також, за рекомендацією лікарів, надається спеціаль-
ний комплекс вправ для корекції зору.

Наявність у коледжі віртуального кабінету фізичного виховання 
допомагає студентам під час виконання самостійних занять фізичними вправами коментувати рекомендовані комплекси, пропонує нові здоров’язберігаючі технології, спону-
кає до дискусій та обговорення цікавої інформації (https://bukovskato.wixsite.com/fk-sport/blog). 

Розділи віртуального кабінету фізичного виховання висвітлюють навчальні заняття, агітують за здоровий спосіб життя, розповідають про досягання кращих спортсменів 
коледжу.

Студенти не мають втрачати здоров’я, сидячи днями за комп’ютером і ведучи малорухливий спосіб життя, а навпаки зміцнювати імунітет, гармонійно розвиватися, загар-
товуватися за допомогою засобів фізичної культури та спорту.

Високий рівень рухової активності – запорука успіху у майбутній професії та особистому житті.

ЗБЕРІГАЄМО ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ’Я ПІД ЧАС ВІЙНИЗБЕРІГАЄМО ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ’Я ПІД ЧАС ВІЙНИ
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Є безліч способів управління стрес-
сом та не має готових дієвих рецептів, 
кожна людина має вибрати свою стра-
тегію. Але можна виділити три основні 
методи, які можна застосовувати вже 
сьогодні для подолання стресу або його 
профілактики. 

Методи управління стресом умовно 
можна розділити на фізіологічні, фарма-
цевтичні та психологічні. 

Фізіологічні методи подолання 
стресу

Стрес впливає на наш організм та 
послаблює нервову систему, тому треба 
приділити велику увагу тілу та організму 
загалом і вжити низку заходів для зміц-
нення та відновлення його.

1) Здоровий сон. Для відновлення НС 
людині потрібно спати не менше 8 год. 
Якщо НС виснажена, то потрібно більше 
спати. 

Перед сном не потрібно навантажу-
вати шлунок, а краще провітрити кімна-
ту або зробити вечірню прогулянку від 
30 хв. до години. 

Вимкнути телефон, ніяких соціаль-
них мереж, бо світло від телефону збуд-
жує НС і людині важко засинати. Для 
вироблення мелатоніну (гормону сну) 
організму потрібно темне приміщен-
ня, тому можна завісити вікно темними 
шторами. Випити заспокійливе, лягти у 

ліжко, заплющити очі та почати глибоко 
та повільно дихати. Це заспокоїть НС та 
дасть можливість заснути.

2) Правильне харчування. Для того 
щоб наш організм боровся зі стресом 
йому потрібно постійно продукувати 
гормони які підвищують стресостійкість 
організму. 

◆ Для подолання стресу людині по-
трібно постійно вживати:

◆ Білок (м’ясо, риба, морепродукти, 
гриби, яйця). Для побудови клітин су-
дин, НС та інших органів.

◆ Овочі з низьким вмістом вугле-
водів та високим вмістом клітковини 
(багато зелені, кабачок, баклажан, усі 
види капусти, броколі, спаржа, авокадо, 
морські водорості).       

◆ Жири (сало, оливкова олія, коко-
сова олія, горіхи, авокадо).

◆ Вітаміни гр. В, С, D, Zn, Mg, Fe, Е, А, 
K, фолієва кислота.

◆ Пити до 1,5-2 л води адже з виве-
денням води з організму виводяться і 
гормони стресу.

◆ Фрукти та ягоди (яблуко, груша, 
апельсин, мандарин, лимон, грейпфрут, 
хурма, малина, полуниця, смородина), 
саме ці фрукти та ягоди допомагають 
організму у стресі.

◆ Менше вживати цукру та солі 
(сіль затримує воду в організмі, а з тим і 
гормони стресу).

3) Фізичне навантаження. Фізичне 
навантаження має приносити задово-
лення, не треба себе виснажувати у 
спортивній залі, бо це теж може бути 
ще одним чинником стресу. Що можна 
робити вже сьогодні: плавання, ходіння, 
скандинавське ходіння, танці, йога.

Фармацевтичні методи подолання 
стресу

Якщо ви самостійно не можете подо-
лати стрес і він супроводжується паніч-
ними настроями, то вам обов’язково 
потрібно звернутися до фахівця (сімей-
ного терапевта, котрий направить вас 
до відповідного фахівця), де ви пройде-
те обстеження і вам призначать індиві-
дуальні медикаменти для заспокоєння 
НС. Пам’ятайте, що самолікування може 
нашкодити  вашому здоров’ю! Що під-

ходить одній людині і лікує її, може бути 
для вас протипоказанням.

Психологічні методи подолання 
стресу

Сьогодні існує дуже багато психо-
логічних способів подолання стресу, 
панічних настроїв, тому нижче будуть 
наведені рекомендації та вправи для 
нормалізації НС та подолання стресу.  
Оберіть для себе ті вправи, які для вас 
будуть зручними.

У ситуації надмірного стресу/паніч-
ної атаки:

o якщо ви втратили чутливість до 
зовнішніх впливів або не можете впо-
ратися зі страхом або панікою – зробіть 
собі боляче (ущипніть) і сконцентруйте-
ся на цьому відчутті болю; 

o якщо ви розгубилися – спро-
буйте відчути положення свого тіла в 
просторі, зосередьтеся на відчуттях, які 
надходять від позиції тіла, температури 
повітря, навколишніх предметів; 

o якщо вам важко зосередитися – 
назвіть себе по імені, спробуйте виріши-
ти кілька простих математичних задач.

Вправа 1. «Долаємо стрес»
Якщо ви переживаєте стрес спро-

буйте знайти час для використання про-
стих, але ефективних прийомів:

 • легкими рухами рук, не заподію-
ючи собі болю, помасажуйте найбільш 
напружені або болючі ділянки шиї. Якщо 
руки при цьому втомлюються, їх слід час 
від часу струшувати, продовжуючи са-

момасаж приблизно протягом 5 хвилин; 
• вимовте життєстверджувальну фра-

зу. Слова можуть бути дієвим засобом 
зняття стресу. Один із способів приду-
шити раптовий стрес – повторити фра-
зу, з якої ви черпаєте силу і впевненість, 
наприклад, «Я впораюся», «Все добре», 
«Я люблю і вірю», «Я все здолаю», «І це 
теж пройде»; 

• пам’ятайте, що стрес впливає на все 
ваше тіло, тому, щоб протидіяти йому, 
можна підібрати тонус для кожного зі 
своїх органів чуття. Наприклад, якщо у 
вас є аромат, що нагадує вам про ком-
форт, тримайте його під рукою, щоб по-
нюхати, коли нервуєте. 

Вправа 2. «Протитривожне дихан-
ня»

Ця техніка – з групи дихальних 
вправ.  Для її виконання вам знадобить-
ся будь-який квадратний предмет, який 
ви бачите перед собою.

• Супроводжуйте поглядом з першо-
го кута до другого (на рахунок «1»), з 
другого до третього (на рахунок «2»), з 
третього до четвертого (на рахунок «3»), 
з четвертого назад до першого (на раху-
нок «4») – і так по колу. 

• На рахунок «1» почніть вдих, про-
довжуйте вдихати повітря через ніс до 
рахунку «4». 

• Потім знову на рахунок «1» почніть 
видихати до «4». 

Такі прості методи та вправи допомо-
жуть долати стрес та важкі часи! 

2 лютого 2023 року на методичні гостини зійшлися 
фахівці психологічних служб закладів фахової передви-
щої освіти м. Кам’янське, що на Дніпропетровщині, а 
Кам’янський музичний фаховий коледж імені Героя 
України Мирослава Скорика гостинно відчинив їм 
двері. 

Метою зустрічі стали обмін досвідом, психологічна під-
тримка, надання інтервізійної допомоги у професійних пи-
таннях, розгляд та ухвалення методичних розробок колег, 
що атестуються. 

На шпальтах інформаційного вісника практичні психоло-
ги та соціальні педагоги діляться з читачами досвідом ро-
боти в умовах карантинних обмежень та війни зі здобува-
чами освіти та викладачами. 

ГРАНІ ЕФЕКТИВНОЇ СПІВПРАЦІ ГРАНІ ЕФЕКТИВНОЇ СПІВПРАЦІ 

Ольга НЕДІЛЬКО, 
практичний психолог

ВСП «Технологічний  фаховий коледж 
Дніпровського державного технічного 

університету»

РОЗВИТОК НАВИЧОК СТРЕСОСТІЙКОСТІ 
У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ТА ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ВІЙНИ 

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА
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ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА

Ми живемо не тільки за часовим календарем, а ще і за емоційним, тому що прив’язуємо до подій свій 
емоційний стан. 

У роковини повномасштабного вторгнення росії в Україну багато хто відчуває тривогу, меланхолію і навіть 
образу. Це говорить про травмування, що людина не в змозі прожити і побороти наслідки того емоційного пе-
реживання, який вона відчула. 

Але потрібно чітко розуміти і відокремлювати роковини травми від циклотемії, або простіше кажучи реци-
диву депресії. Наслідки травми чітко локалізовані і людина може сформулювати і усвідомлює причину, з якої 
відчуває страх, сум, або тривогу. 

Відчуття роковин травми відбувається тому, що людина не прожила свою травму. Це може супроводжуватися 
відчуттям горя і великого суму, може навіть з’явитися почуття тривоги, гніву, приниження.

Для того щоб мінімізувати відчуття роковин травми, допомогти собі позбутися цього стану необхідно дотри-
муватися  таких правил.

Не уникайте емоцій і почуттів. Якщо хочеться плакати – плачте, якщо хочеться кричати – кричіть. 
Позбавтеся болісних нагадувань травми. Часто цими нагадуваннями є різні речі, якось пов’язані із травмою. 

Їх треба позбутися, спалити або викинути. 
Розплануйте свій день. Не намагайтеся ізолюватися від цього дня. Навпаки, зустріньтеся із близькими людь-

ми, розмовляйте з ними про свої відчуття і емоції. Не відвертайтеся від життя і подій в ньому. Намагайтеся на-
повнити своє життя новими почуттями та емоціями. 

Детальніше у відео за посиланням:
http://surl.li/fasji 

До вашої уваги діагностика особистісних особливостей студентів з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь-
кого піклування, дослідження їх індивідуально-психологічних особливостей емоційних станів і корекційна робота з урахуванням 
діагностичної складової, щодо усунення виявлених труднощів соціально-психологічної адаптації у соціумі. 

Я застосовувала такі методики: Фрайбурзький особистісний опитувальник (Freiburg Personality Inventory, FPI), методику Айзенка ЕРІ типи 
темпераменту, а для діагностики тимчасових, мінливих станів (настроїв) – методику САН.

Цей діагностичний інструментарій дає змогу побачити стан і властивості особистості, які мають першочергове значення для процесу со-
ціальної адаптації та регуляції поведінки особистості.

Часто результати діагностичного дослідження психологічних особливостей студентів засвідчують необхідність здійснення психологічної 
корекції нестійкості. 

Підвищити стійкість емоційного стану студентів, оптимізувати їх позитивний досвід та нівелювати досвід неадекватного емоційного реагу-
вання на ситуацію, створити та закріпити позитивні зразки поведінки допомагають спеціально розроблені програми психологічної корекції.

У своїй роботі я використовую програму, яка складається з чотирьох інтерактивних практичних занять тривалістю до 1,5 години щотижня 
протягом місяця. 

Зміст першого заняття сприятиме самопізнанню, саморозкриттю учасника як особистості. Завдання заняття: визначити як учасники сприй-
мають себе, які власні психологічні особливості вважають позитивними, а які недоліками; з’ясувати наявність (відсутність) в учасників прагнен-
ня змінюватися на краще; формувати навички адекватного реагування на соціальне оточення.

Друге заняття дозволить виявити емоційну сферу учасника, його можливості до саморегуляції, самоконтролю. Практичний психолог має 
допомогти учасникам активізувати вміння відчувати, адекватно сприймати оточення, розвивати вміння застосовувати невербальні засоби 
спілкування.

Третє заняття створить можливість оцінити адекватність самооцінки учасників, їх здатність до самоаналізу, самовдосконалення. Завдання 
цього заняття: порівняти самооцінку учасників з оцінкою групи; формувати вміння аналізувати власні особисті риси та особливості інших, вміння слухати, навички зворот-
ного зв’язку; розвивати соціальну активність, пробудити та прищепити інтерес до себе та до оточення, повагу до інших учасників.

Четверте заняття сприятиме формуванню навичок позитивної соціальної поведінки, її емоційної саморегуляції. Воно передбачає реалізацію завдань з формування на-
вичок співпраці, адекватного прояву активності, ініціативи; уточнення й закріплення найуспішніших засобів та прийомів спілкування; формування вміння здійснювати пра-
вильний вибір форм поведінки.

Таким чином, психокорекційна робота сприятиме формуванню у студентів навичок позитивної соціальної поведінки, її емоційної саморегуляції, самоконтролю, адекват-
ного реагування на життєву ситуацію, соціальне оточення, що провокують негативні емоції, вміння застосовувати оптимальні моделі поведінки в студентському середовищі, 
знаходити вихід із складних ситуацій, обирати правильний спосіб вирішення конфліктів, відстоювання своєї думки, бажання докладати вольових зусиль в регуляції поведін-
ки, зменшенні проявів імпульсивності, необдуманості реакцій, надмірних особистісних переживань. 

Психологічна допомога і підтримка створять умови для соціалізації особистості, здійснення студентами усвідомленого, відповідального і самостійного вибору на жит-
тєвому шляху.

РОКОВИНИ ТРАВМИ ЯК СИМПТОМ ПТСР

Андрій КУЗЬМЕНКО, 
практикуючий психолог-психотерапевт,

Член Національної психологічної асоціації

Зі здобувачами освіти коледжу було реалізовано інформаційні проєкти 
«Тотальна комп’ютеризація: плюси і мінуси», «Явище насильства як соціальна 
проблема», «Гендер. Рівні права – рівні можливості», «Скажемо булінгу «Ні». 

Метод проєктів в педагогіці відомий ще з початку ХХ століття, але він і досі 
залишається актуальним, ефективний, привабливим для командної роботи 
над соціальними і виховними проблемами. Соціальний педагог у закладах 
освіти виконує просвітницьку роботу як один із напрямів соціально-педа-
гогічної діяльності. Для ще більшої ефективності здійснення цього напряму 
фахівець може у своїй діяльності використовувати онлайн технології.       

З огляду на ситуацію, що склалася, а саме: довготривалий карантин, вій-
ськова агресія росії, воєнний стан – ці технології чудово підходять для реалі-
зації просвітницької роботи як в онлайн, так і в офлайн форматі навчання. 

Більш детально було розглянуто просвітницьку діяльність соціального пе-
дагога з використанням вебсервісу Google Classroom, створення хмари слів 
за допомогою онлайн-сервісів www.mentimeter.com/,  https://worditout.com 
та https://wordart.com/, різноманітні можливості проведення опитування, 

мозкового штурму, рефлексії або актуалізації знань, можна використовувати сервіс www.mentimeter.com/. 
Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій в просвітницькій функції допомагає соціаль-

ному педагогу суттєво поліпшити свою роботу, а також набути цікавий досвід і бути зі здобувачами освіти на одній 
хвилі.

ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В РОБОТІ 
СО Ц І А Л Ь Н О ГО  П Е Д А ГО ГА

КОРЕКЦІЙНА РОБОТА ЩОДО УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ ТРУДНОЩІВ 
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО РОЗВИТКУ

Яна БОЖКЕВИЧ, 
соціальний педагог 

Кам’янського державного 
енергетичного технікуму

Марина КОЛЕСНІК, 
практичний психолог 
ВСП «Фаховий коледж
 харчових технологій 

та підприємництва 
Дніпровського державного 

технічного університету»
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ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Що змінилося у 2023 
році щодо лікарняних та 
як подати заяву-розра-
хунок через вебпортал 

Пенсійного фонду України?
Міністерство соціальної політики 

України зазначає: з 1 січня 2023 року 
Пенсійний фонд України є уповнова-
женим органом управління в системі 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування у зв’язку 
з тимчасовою втратою працездат-
ності та від нещасного випадку на 
виробництві.

Для отримання фінансування за 
лікарняними від Пенсійного фонду 
України роботодавцю, як і раніше, 
необхідно подати заяву-розрахунок, 
що містить інформацію про нарахо-
вані застрахованим особам кошти. 

Форма заяви-розрахунку зали-
шилася незмінною.

Умови здійснення виплат за 
лікарняними працівникам також не 
змінилися.

Оплата лікарняних здійснюється 
роботодавцем, як це було і раніше, – 
5 днів власним коштом, починаючи з 
шостого дня – за рахунок страхових 
коштів. У випадку лікарняних вна-
слідок нещасного випадку на вироб-
ництві – з 18 дня непрацездатності. 

При цьому, скорочено час, про-
тягом якого роботодавцям за по-
даними заявами-розрахунками ма-
ють надходити страхові кошти для 
виплати лікарняних від Пенсійного 
фонду України.

Якщо раніше Фонд соціального 
страхування України (ФССУ) перера-
ховував кошти роботодавцям про-
тягом 10 днів після надходження за-
яви-розрахунку, то Пенсійний фонд 
України має здійснювати таке фінан-
сування протягом 3 днів після над-
ходження заяви-розрахунку.

Така заява-розрахунок подаєть-
ся до Пенсійного фонду України че-
рез особистий електронний кабінет 
страхувальника на вебпорталі елек-
тронних послуг.  Функціонал пункту 
меню «Заяви-розрахунки» особи-
стого кабінету страхувальника дає 
можливість пошуку та перегляду 
заяв-розрахунків згідно з визначе-
ними критеріями:

◆ період реєстрації листків не-
працездатності,

◆ тип заяви-розрахунку (за 
електронними листками непрацез-
датності);

◆ формування (редагування) та 
відправка заяви-розрахунку до Пен-

сійного фонду України. 
Під час формування заяви-розра-

хунку використовують інформацію з 
електронного листка непрацездат-
ності та Реєстру застрахованих осіб. 
Водночас до заяви-розрахунку мож-
на додавати коментарі, пояснення 
та, за необхідності, скановані копії 
документів, які можуть бути вико-
ристані під час прийняття рішення 
щодо фінансування.

Важливо!
▶ Для поліпшення якості об-

слуговування та пришвидшення 
автоматизованого опрацювання за-
яв-розрахунків максимальну кіль-
кість листків непрацездатності в од-
ній заяві-розрахунку обмежено до 
200 штук.

▶ Для уникнення помилок під 
час заповнення заяви-розрахунку 
використання лапок у назві суб’єкта 
господарювання не допускається.

▶ Роботодавцям для подання 
заяв-розрахунків не потрібно укла-
дати з Пенсійним фондом України 
договір про визнання КЕП, як це 
було передбачено раніше у взає-
мовідносинах із ФССУ.

▶ Роботодавці, які з певних 
причин не можуть користуватися 
електронним кабінетом на вебпор-
талі електронних послуг Пенсійного 
фонду України, можуть скласти за-
яву-розрахунок в паперовій формі 
та подати її до будь-якого сервісного 
центру Пенсійного фонду України.

Пенсійний Фонд Украї-
ни розробив покрокову 
інструкцію з формування 
заяви-розрахунку.

◆ Крок 1
Зайдіть на вебпортал електрон-

них послуг Пенсійного фонду Украї-
ни. Натисніть кнопку «Вхід», іден-
тифікуйте себе як юридичну особу, 
підтвердіть вхід за допомогою КЕП 
та паролю до нього і натисніть кноп-
ку «Увійти».

◆ Крок 2
В особистому кабінеті страху-

вальника (у меню зліва) зайдіть 
у розділ «Заяви-розрахунки» та 
оберіть кнопку «Створити нову».

На екрані з’явиться форма зая-
ви-розрахунку, в якій потрібно до-
дати інформацію в зазначені поля. 
Деякі з них, як-от наприклад, «Код за 
ЄДРПОУ страхувальника», система 
заповнює автоматично.

Якщо пропустити рядок, який є 
обов’язковим для заповнення, про-

грама позначить поле червоним ко-
льором. 

Про використання некоректних 
знаків програма повідомить напи-
сом «Поле містить заборонені сим-
воли» та позначить рядок червоним 
кольором.

У рядках «Дата початку періоду, 
за який включати ЛН (З)» та «Дата 
закінчення періоду, за який включа-
ти ЛН (ПО)» потрібно зазначити той 
період (з–по), за який до заяви-роз-
рахунку мають потрапити лікарняні 
(«Готові до сплати»).

Система сама обере у визначено-
му календарному проміжку (з – по) 
листки непрацездатності зі статусом 
«Готові до сплати».

Після заповнення усіх необхідних 
рядків натисніть кнопку «Продовжи-
ти».

◆ Крок 3
Після підвантаження системою 

готових до сплати листків непрацез-
датності на екрані з’являються два 
додаткових поля: «Додаток про тим-
часову непрацездатність» та «Дода-
ток про тимчасову непрацездатність 
внаслідок нещасного випадку або 
профзахворювання», у яких відо-
бражено дані лікарняних кожного 
працівника, що відповідають стра-
ховому випадку. У Додатки потра-
пляють лише ті лікарняні, виплати/
частину виплат за якими відшкодо-
вує Пенсійний фонд України. 

◆ Крок 4
Для того щоб внести необхідну ін-

формацію щодо конкретної людини, 
необхідно натиснути на «олівець» 
(піктограма ) у полі з прізвищем 
людини. В додатковому вікні, яке 
відкривається, деякі рядки будуть 
заповнені автоматично, а деякі по-
трібно заповнити вручну. Зокрема, 
автоматично підтягується інформа-
ція про страховий стаж людини (за-
гальний) та про стаж за останні 12 
місяців. 

У разі потреби змінити дані про 
страховий стаж (зокрема, коли не 
враховано інформацію про стаж, на-
бутий після звітного кварталу), то це 
можна зробити вручну. Необхідно 

внести інформацію в усі поля, позна-
чені зірочкою: «*». 

Аналогічно опрацюйте всі листки 
непрацездатності, включені до за-
яви-розрахунку, які надсилатимете 
до Пенсійного фонду України. 

Коли обов’язкові поля буде за-
повнено, натисніть кнопку «Зберег-
ти». Після цього до заяви-розрахун-
ку ще можна вносити зміни. 

◆ Крок 5
Якщо заява-розрахунок оформ-

лена до кінця за всіма обраними 
лікарняними листками, для подаль-
шої роботи оберіть опцію «Сформу-
вати заяву-розрахунок». Документ 
відкриється у новому вікні. Його 
можна завантажити та роздрукува-
ти.  

Підпишіть заяву-розрахунок та 
відправте до Фонду. 

Оскільки після відправки до Пен-
сійного фонду України редагування 
заяви-розрахунку неможливе, пе-
ред відправкою перевірте сформо-
ваний документ! 

Успішність ваших дій щодо по-
дання заяви-розрахунку засвідчить 
повідомлення «Заява розрахунок. 
Запис збережено та відправлено на 
розгляд до ПФУ».

Для коректного завершення ро-
боти із заявою-розрахунком натис-
ніть «Ок». 

Перевірити статус лікарняно-
го («прийнято», «не прийнято», «в 
опрацюванні») можна в розділі «За-
ява-розрахунок», опція «Пошук».

Роботодавці, які з певних причин 
не можуть користуватися електрон-
ним кабінетом на вебпорталі елек-
тронних послуг Пенсійного фонду 
України, можуть скласти заяву-роз-
рахунок в паперовій формі та пода-
ти її до будь-якого сервісного цен-
тру Пенсійного фонду України.

Консультує
 Ірина БЕРЕЗЕНКО,

доктор філософії з права,  
Науково-методичний 

центр ВФПО

ЮРИДИЧНА
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А ви знаєте, що місяць лютий подвійно оптимістичний, бо має два дні оптиміста – у перший 
четвер лютого та 27 лютого. Як так сталося, зараз вже ніхто точно сказати не може. Можливо, ко-
мусь не вистачило позитивних емоцій, щоб дочекатися весни, або просто сталася якась помилка, 
яку розтиражували ЗМІ, що і призвело до появи другого дня оптиміста. Так чи інакше, якщо ваша 
склянка наполовину повна, а з лимону ви завжди зможете зробити лимонад або мохіто, 27 люто-
го, стовідсотково ваше свято – Міжнародний день оптиміста.

Хто і коли став засновником свята саме в цей день достовірно невідомо, та, маючи позитивну енерге-
тику і несучи радість оточенню, воно стало невід’ємною частиною нашого календаря.

Отже, хто такі оптимісти? Більшість вважає, що ці люди просто носять «рожеві окуляри» та не ро-
зуміють реальності. Але це не завжди так. Оскільки оптиміст – не просто людина, яка завжди тільки й те 
робить, що вірить у краще. Перш за все, це людина, для якої кожен день – це можливість. Можливість для 
поліпшення себе особисто та шанс зробити щось важливе для оточення. Це реалісти з потужною радістю 
в серці. Це ті, хто надихають інших, – своїм прикладом, добрим словом та підтримкою. 

Оптиміст завжди фокусує свою увагу на найкращих моментах і робить все можливе, щоб їх ставало 
якомога більше.

Життя, буває, розкидає граблі на нашому життєвому шляху. В осінню пору та взимку нам так не виста-
чає сонячного проміння, яке б зігрівало нас, яскравих кольорів, які б потішили наше око. Та велике щастя, 
якщо поруч з вами опиниться оптимістично налаштована людина, яка нагадає вам, що все минає, і най-
темніша пора – перед сходом сонця.

Отже, давайте і ми завжди будемо «люто-оптимістичними» – ділитися радістю, вірити у світле май-
бутнє, та робити все, що в наших силах, щоб наше з вами прийдешнє ставало з кожним днем кращим та 
добрішим.

За даними сайту: https://daytoday.ua/ 

Бабак Тимко 2 лютого на біостанції в Гайдарах на Харківщині віщував 
погоду.

Він віщує, що весна у 2023 році настане у середині березня. Саме тоді, за 
прогнозом бабака, варто чекати на потепління. Синоптик Ігор Кібальчич нази-
ває прогноз бабака «лотереєю», але зазначає, що лютий цього року має бути 
«класичним».

День бабака на біостанції в Гайдарах під Змієвом започаткували у 2004 році 
харківські науковці на чолі з професором Віктором Токарським. За цей час про 
прихід весни оповіщали три бабаки. Самі ж науковці збігів з прогнозами синоп-
тиків не відстежували.

У Харківській області, за різними підрахунками, живе від 5 тисяч до 18 тисяч 
бабаків. Традицію віщування весни започаткували, щоб привернути увагу до 
захисту гризунів. Прогноз Тимка у 2021 році не збувся, але на біостанції кажуть: 
ідея акції знайшла відгук. У 2022 році Тимко ІІІ віщував, що весна буде нестабіль-
ною. Бабаків степових внесли до Червоної книги як вид, що зникає.

Понад пів року бабак Тимко був в окупації РФ в селі Нестерівка на Харків-
щині. У вересні село звільнили.

За словами завідувача біологічної університетської лабораторії «Східні сте-
пи» Володимира Грубника, 70-80% прогнозів Тимка збуваються.

Відео до Дня бабака: Як Тимко пережив російське вторгнення та що навіщу-
вав на біологічній станції Каразінського університету доступне за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=dwUNVxp8eCI 

За даними 
Суспільного (Харків), Espreso TV

ВИ ЗНАЄТЕ,  ЩО ...

УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС. ЩО НОВОГО?
 

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ОПТИМІС ТА

Т И М К О  П Р О Р О К У Є  П Е Р Е М О Г У !

ВЕЛИКИЙ ТА КРУПНИЙ
Штучним наближенням до російської мови є розширення семантики слова крупний. В українській мові воно має лише одне значення: такий, що 

складається з окремих великих частинок – крупне (грубе) зерно, крупний (грубий) пісок. Під упливом багатозначнішого рос. крупный в україн-
ських текстах з’являються помилкові словосполучення – крупний талант, крупним планом. Іноді читаємо: «Заняття в школі бізнесу ведуть пред-
ставники крупних американських підприємств». За лексичними нормами сучасної української літературної мови тут доречне слово великий (або інші 
слова – залежно від контексту): «Заняття в школі бізнесу ведуть представники великих американських підприємств». Так само великий талант, 
показувати великим (широким) планом, велика буржуазія, велика рогата худоба, велика промисловість, великогабаритний, великопа-
нельний і т. д.

За матеріалами Пономарів О. Культура слова: мовностилістичні поради
Ірина СЄРОВА, Науково-методичний центр ВФПО
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