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Говоримо українськоюГоворимо українською
Рідна мова – це музика й малювання душі людської

        Міжнародний День рідної мови – відносно молоде свято: до календарів усього світу воно ввій-
шло тільки у 1999 році. І в Україні воно також лише почало писати свою історію, хоча сама проблема 
української мови на українських землях нараховує кілька століть. Це свято в усьому світі відзначається 
21 лютого й слугує приводом для роздумів та зосередження уваги на мовному питанні. У Кременчуць-
кому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка й учні ліцею, і студенти закладу активно долучили-
ся до проведення свята, запустивши серію відеороликів в соцмережах, присвячених мовному питанню.
      Українська мова офіційно визнана однією з найкрасивіших: вона посідає друге місце у світі за 
мелодійністю (після італійської) та третє за красою лексики (після французької та перської). І це не 
прості слова, а підтверджені факти. А що говорити про багатство словникового запасу рідної мови. 
Наприклад, синонімів слова «бити» ми маємо близько 50.
        У нашій мові є особливі слова – паліндроми. Це так звані «дзеркальні» фрази або слова: їх можна 
читати як зліва направо, так і справа наліво. Ось, приміром, «Я несу гусеня», або ж «ротатор». Можете 
і ви згадати щось цікаве про паліндроми?
       Але особливу увагу сьогодні хотілося б звернути на різнобарв’я лексикону української мови. Тож 
пропонуємо вашій увазі 50 відтінків «Мало тобі не здасться!» (Інформація запозичена у відомого 
українського скульптора, автора пам’ятника українському композитору-пісеннику, виконавцю, 
народному артисту України Миколі Мозговому, – Мішеля Іщенка):
• Буде тобі непереливки.
• Начувайся.
• Сто чортів в печінку.
• Тиць моя радість.
• Пам’ятатимеш до нових віників.
• Жаба цицьки дасть.
• Ото тобі і скрутиться і змелеться.
• Щоб тебе дурний піп похрестив.
• А шоб тебе колька сколола
• або курка на ногу наступила.
• Хай тобі трясця.
• Як покохаю, то тобі булька з носа вилізе.
• Побачиш, де в рака очі.
• Отримаєш на горіхи.
• Відвідаєш макогона.
• Най ті качка копне.
• Й десятому закажеш.
• Мало не буде.
• Буде по самі вінця.
• Щоб тобі заклало.
• Трясця твоїй матері.
• Будеш знати, де раки зимують.
• Ото щоб матері твоїй ковінька.
• Узнаєш, по чому фунт лиха.
• Покажу тобі, де хвіст пришивається.
• З мішок дрібного борошна тобі.
• Мало буде по саме нікуди.
• Щоб тебе муха вбрикнула.
• Змало не буде.
• Заробиш на горіхи.
• Побачиш, де раки зимують.
• Стуль писок, або пихту тобі.
• А щоб тебе пір’я в роті поросло.
• А щоб твоєю пикою просо молотили.
• Зара як гарапну.
• Дідька лисого тобі.
• Хай тобі грець ...
• А хто знає ще ?

На світлині творчий проект «Нація».
Автентичне вбрання кінець XIXст. 

Бойківщина , Закарпатська область , 
Міжгірський район , 

село Синивірська поляна.



4

Ювілейні датиЮвілейні дати
Леся Українка – «геній тендітної незламності»

На  шлях  я  вийшла  ранньою  весною  
І  тихий  спів  несмілий  заспівала,  
А  хто  стрічався  на  шляху  зо  мною,  
Того  я  щирим  серденьком  вітала:  
Чи  стріну,  може,  де  і  квіт  барвистий?  
Чи  до  мети  я  певної  дійду,  
Чи  без  пори  скінчу  свій  шлях  тернистий?  
Бажаю  так  скінчити  я  свій  шлях,  
Як  починала:  з  співом  на  устах…

          Дитинство. 150 років від дня народження Лесі Українки  (справжнє 
ім’я Лариса Петрівна Косач) виповнюється 25 лютого. Українська поетеса, 
письменниця й публіцистка, перекладачка, фольклористка, культурна діяч-
ка, учасниця українського національного руху, «донька Прометея», «жін-
ка титанічного духу», «серце української духовності», «єдиний мужчина в 
нашому письменстві», «Жанна д’Арк нашої літератури». Усе це про Лесю 
Українку.
        У сім’ї Косачів було 6 дітей. Лесю та брата Михайла називали спільним 
іменем – «Мишелосіє» через нерозлучність. Проте сина мати ставила вище 
за Лесю – її довго вважала малорозвиненою і не любила її вдачі. А Леся в 
4 рочки вже читала, в 5 – писала й грала на фортепіано, в 6 – майстерно 
вишивала, а в 9 – написала вірш «Надія». Дуже любила дівчинка співати 
й танцювати, читати народні казки. Леся Українка отримала ґрунтовну домашню освіту під керівни-
цтвом мами – Олени Пчілки, займалася самоосвітою, брала уроки приватних вчителів за програмою 
чоловічої гімназії, навчалася в художній школі Миколи Мурашка, а уроки гри на фортепіано брала в 
дружини Миколи Лисенка – Ольги Олександрівни О’Коннор. 

           Хвороба. 1880 рік - Водохреща на річці Стир у Луцьку завершило-
ся для дівчинки фатальною хворобою. Під вагою великої кількості людей 
лід на річці не витримав і провалився. Поки маленька Леся вибралася з 
натовпу, вода у чоботях почала перетворюватися на кірку. Після цього у 
дівчинки почали боліти ноги, пізніше – і руки. Ревматизм? Діагноз київсь-
кого хірурга  - туберкульоз кісток. Що ж чекало попереду? «30-літня вій-
на» з хворобою. Після невдалої операції у 1883 році ліва рука залишилася 
скаліченою, уроки музики довелося припинити. Болючим було прощання 
з інструментом, якому повіряла свої радощі і смуток. У 1899 році – успіш-
на операція професора Бергмана в Берліні. Але туберкульоз уразив легені, 
нирки. Та гру на фортепіано зовсім Леся ніколи не покинула – це була її 

розрада, її втіха, її пристрасть. Особливо любила твори Лисенка, Чайковського, Шопена, Бетховена. 
Леся хворіла… А тим часом надворі кипіла весна, вирувало життя, усе навколо пробуджувалося, по-
сміхалося, цвіло. Свої почуття Леся Українка вилила у ліричній поезії «Давня весна». 
          Псевдонім та перші друковані твори. У 13 років у львівському журналі «Зоря» вперше друку-
валися твори Лесі – «Конвалія», «Сафо», «Літо краснеє минуло». Свій псевдонім Лариса Косач запози-
чила в дядька – Михайла Драгоманова, який підписувався як «Українець», а Лесею її лагідно називали 
в сім’ї . В 14 років наступна публікація  - 2 переклади повістей Гоголя, перша поема «Русалка».
        Таланти. Леся Українка знала 10 мов: українську, французьку, німецьку, англійську, польську, 
російську та італійську, болгарську, латину, давньогрецьку. Під час перебування в Єгипті почала вивча-
ти іспанську. Твори писала українською, російською, французькою та німецькою мовами. Перекладала 
з давньогрецької, німецької, англійської, французької, італійської та польської. У 19 років Леся Україн-
ка написала для своїх сестер підручник «Стародавня історія східних народів». Це перший в Україні 
підручник про первісне суспільство й історію індусів, єгиптян, ассирійців, вавилонян, фінікійців. Дів-
чина була всебічно обдарованою від природи, а батьки зробили все від них залежне, щоб розвивалися 
її таланти. Її ерудиція, знання з різних галузей мистецтва й науки викликали подив.
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Ювілейні датиЮвілейні дати
         Збірки поезій. 1893 – «На крилах пісень», 1899 – 
«Відгуки», 1902 – «Думи і мрії». Іван Франко говорив: 
«Від часу Шевченкового «Заповіту» Україна не чула та-
кого гарячого поетичного слова, як з уст цієї слабосилої 
хворої дівчини».
        Громадська діяльність. 1897-1900 р.р. Леся Україн-
ка перекладала українською мовою твори європейської 
соціал-демократичної літератури.
У червні 1906 р. була обрана до правління київської 
«Просвіти», де вона опікувалась бібліотекою.
Ця діяльність поетеси в листопаді 1906 р. звернула на себе увагу царських жандармів. У відкритті пу-
блічної бібліотеки було відмовлено, а участь Лесі Українки у «Просвіті» розцінювалась як компроме-
туючий факт і для Лесі особисто, і для цілої організації. Як наслідок, Лесю арештували, а «Просвіту» 
закрили. 

         Леся Українка та Климентій Квітка. В 1898 році на літератур-
но-артистичному гуртку Київського університету Леся познайомилася 
з музикознавцем та фольклористом Климентієм Квіткою. А вже в 1907 
році офіційно оформила з ним шлюб у церкві.
       Фольклористика. Перша фольклористична праця Лесі Українки - 
«Купала на Волині» побачила світ в 1891 р. Поетеса знала близько 500 
народних пісень. Останній цикл пісень з її голосу записав К. Квітка в 
1913 році. Леся Українка та Климент Квітка – перші українські фолькло-
ристи, які почали записувати виконання народних співів на фонограф; 
організували експедицію Філарета Колеси на Наддніпрянську Україну 
(1908 р.), метою якої було збереження традиційного кобзарського та лір-

ницького репертуару.
         Останні роки. Через туберкульоз Леся Українка вимушена була покинути Україну. Холодний 
клімат не дозволяв жити в рідній стороні, і вона оселилася на півдні. Улітку жила на Кавказі – в Кутаїсі, 
Хоні, Телаві, де служив Климент Квітка. Узимку – виїжджала в Єгипет (1909 – 1910, 1911, 1912 – 1913 
р.р.) У цей період з’являються основні твори письменниці: «В катакомбах», «Бояриня», «Оргія», драми 

«Руфін і Прісцилла», «Камінний господар», драма-феєрія «Лісова пісня». 
У віці 42 роки 1 серпня 1913 року померла Леся Українка у місті Су-
рамі.     
7 серпня 1913 року поетесу поховали на Байковому кладовищі в Києві.

Горить моє серце!
Чуєте, люди?
Його запалила іскра
Палкої до вас любові.
Ви дали мені сил прометеєвих, терпіння народного.
Я ними житиму.
Я маю в серці те, що не вмирає.
Я йду до вас, люди! 
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Ювілейні датиЮвілейні дати
2021 рік оголошено  роком  Лесі Українки. Твор-
чості Лесі Українки та й самій поетесі присвяче-
на велика кількість конкурсів і фестивалів як усеу-
країнських, так і міжнародних. Так, Усеукраїнський 
фестиваль-конкурс учнівської та студентської твор-
чості імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове 
життя!», присвяченого Лесі Українці проходить 
цьогоріч уже всьоме; міжнародний онлайн-флеш-
моб #GlobalLesyaUkrainka2021, ініційований Ново-
град-Волинським літературно-меморіальним музеєм 
Лесі Українки, що відбудеться протягом року. 15 
травня відбудеться обласне літературно-мистецьке 
свято «Дивоцвіт Лесиного гаю» у м. Гадячі, у межах 
якого організують церемонію вручення літератур-
но-мистецької премії імені Олени Пчілки Національ-
ного видавництва «Веселка». 14 травня проведуть 

фестиваль сучасних театрів «ЛавАрт». Кременчуцький педагогіч-
ний коледж імені А. С. Макаренка не лишився осторонь цієї визнач-
ної дати. Протягом січня та лютого викладачами циклової комісії 
української та російської філології було проведено серію диктантів 
і переказів про життя й творчість поетеси, а також виховну годину 
на тему «Драматургічний вінок Лесі Українки» (викладач Савченко 
Т.О.). Студентки й учениці нашого закладу долучилися до участі в 
конференціях, наукових читаннях і конкурсах до 150-річчя від дня 
народження Лесі Українки. Учениця групи Л-9А Софія Асаулен-
ко підготувала статтю «Сценічна доля «Блакитної троянди» Лесі 
Українки» для участі у Всеукраїнській конференції «Леся Україн-
ка у вимірах національної та світової культури» (м. Волинь), а та-
кож у наукових (літературно-краєзнавчих) читаннях «Я в серці маю 
те, що не вмирає…» (м. Полтава). Завершується І МІЖНАРОД-
НИЙ (VІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ, ХVІІ ВСЕКРИМСЬКИЙ) ФЕСТИ-
ВАЛЬ-КОНКУРС УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ 
ІМЕНІ МАРІЇ ФІШЕР-СЛИЖ «ЗМАГАЙМОСЬ ЗА НОВЕ ЖИТ-
ТЯ!», ПРИСВЯЧЕНИЙ ЛЕСІ УКРАЇНЦІ, у якому взяли участь уче-
ниці ліцею Софія Асауленко та Поліна Портяна, а також студентки 
коледжу Яна Гаркуша, Богдана Молошна, Софія Крисанова, Діана 
Прядко та Лаккі Реуцька. Підготували учасниць викладачі Яненко 
Світлана Миколаївна, Терещенко Ольга Василівна та Кулікова Тетя-
на Василівна. Із нетерпінням чекаємо результатів конкурсу!
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Одне поняття - Одне поняття - 
два поглядидва погляди

       
 «Чого бажаєте» VS «Чего изволите»?

Із 16 січня 2021 року набула чинності ст. 30 закону, що передбачає остаточний перехід усієї галузі 
обслуговування на українську мову. Зміни торкнулися державних і приватних компаній, ФОПів, інтер-
нет-магазинів та інших суб’єктів господарювання, що обслуговують споживачів. Тобто, за замовчуван-
ням, українською до своїх клієнтів мають звертатися працівники магазинів, супермаркетів, ТРЦ, кафе, 
ресторанів, клубів, АЗС, медзакладів, закладів освіти, банків тощо.
       Українською мовою також має подаватися інформація на цінниках, у інструкціях, на маркуванні, 
квитках, меню, технічних характеристиках товару. Водночас всю цю інформацію можна дублювати й 
іншими мовами, але разом із українською.
         Крім цього, ви можете попросити обслуговувати вас іншою мовою, якщо працівник погоджується 
й може нею розмовляти.
        Що ж цього приводу думають наші респонденти ?

Якою мовою Ви спілкуєтеся в побуті?
Я спілкуюся україн-
ською, але, зізнаюся, 
допускаю використан-
ня елементів суржику. 
Можливо, це вплив 
реалій життя в Радян-
ському Союзі та відві-
дування школи з росій-
ською мовою навчання 
протягом 8 років.

Частіше за все я спіл-
куюся російською мо-
вою, адже більшість 
моїх друзів і близьких 
російськомовні і дово-
диться підлаштовува-
тися під цих людей.

Як Ви ставитеся до того, що нині вся сфера обслуговування спілкується 
українською мовою з клієнтами? Вам це подобається, чи навпаки 

дратує (напружує)?
До цього, звісно, ставлюся позитивно. Викори-
стовувати державну мову слід у всіх сферах пу-
блічного життя на всій території України.

Я ставлюся до цього швидше позитивно, ніж не-
гативно. Тому що ми живемо на території Украї-
ни  і маємо спілкуватися державною мовою. На 
території Росії та інших держав  дуже рідко мож-
на почути українську, а в нашій країні  доволі ча-
сто чути російську мову.   Також більша частина 
людей, що говорить російською, робить це не-
достатньо грамотно, а освіченим людям це слу-
хати не дуже приємно. Погодьтеся, що набагато 
приємніше прийти вранці в улюблене кафе за 
улюбленою кавою й почути «Доброго ранку, чого 
бажаєте?», ніж «Добрий ранок, чєго желаєтє?».

Ви чекали на цей перехід, чи Вам було байдуже на це питання, адже мовний закон 
в Україні набув чинності ще 16 липня 2019 року ?

Звісно, дивувало використання чужої мови на те-
риторії, де здавна існує своя, рідна, національна 
мова, яка також має статус державної.

Я не чекала на цей перехід, адже я розуміла, що 
все одно люди продовжуватимуть спілкуватися 
російською, бо це їхнє  життя, їхні звички, але від 
кожної звички можна відмовитися, лише 21 день 
потрібно на це. Справа в мотивації.
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Одне поняття - Одне поняття - 
два поглядидва погляди

Рідною українську мову вважають 73% українців, однак спілкуються нею лише 53%, 
згідно дослідження. Чи вважаєте Ви, що держава має сприяти подальшому втілен-

ню закону про мову в усіх сферах? Чи підтримуєте іншу думку?
Досвід усіх розвинених країн показує, що статус 
їхніх державних мов є непорушним і державна 
мова використовується в усіх сферах життя. Ду-
маю, що це є одним із чинників розвитку дер-
жави. Не варто чекати позитивних змін, доки ми 
так байдуже, а часто й зневажливо ставимося до 
державної мови, яку 73% громадян іще й уважає 
рідною. Свою позицію треба не просто мати та 
висловлювати - треба жити відповідно до неї.

Так, адже українську мову треба поширювати не 
лише в школах, садках, а й у лікарнях, на вулицях, 
у кафе, у палацах культури, де й зараз дуже рідко 
можна почути  рідну мову.

Чи згодні Ви із застосуванням до «порушників», які не переходять на українську, 
штрафних санкцій, чи, можливо, бачите інші шляхи впливу?

Вважаю, що менталітет нашого народу не визнає 
методів пряника в цих питаннях, а лише метод ба-
тога. Вибачте за категоричність. Умовлянь, очіку-
вань і попереджень було достатньо. Думаю, на-
став час для штрафних санкцій.

Я згодна зі штрафними санкціями. Як я вже каза-
ла,  справа в мотивації. Українці не дуже вмотиво-
вані люди, та я вважаю, що штрафні санкції впли-
ватимуть на громадян і це їх привчить розмовляти 
рідною мовою, а не іноземною. Я і сама розумію, 
що страждатиму від таких умов, адже я російсь-
комовна, але до  будь-якої справи треба докласти 
зусиль, інакше так і будеш стояти на місці і не ру-
хатимешся.

Бірюкова Світлана Олександрівна,
викладач української мови та методики на-
вчання, голова ЦК української та російської 

філології

Коплик Богдана,
студентка групи У-33
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ОсобистістьОсобистість
Володимир Пилипенко: «Дякую долі за те, що поєднала з педагогікою»

  «Справжня людина – це та, після зустрічі з якою ви відчуваєте себе у багато разів більше люди-
ною». Саме ці слова Любомира Гузара, як на мене, якнайповніше характеризують Володимира Олексій-
овича Пилипенка  – учителя історії Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка. 
Саме таке враження після годинного спілкування справила на мене ця напрочуд позитивна, скромна 
та інтелігентна людина. Народився й виріс Володимир Олексійович в чарівному куточку України – в 
мальовничому селі на Хорольщині, де багата різноманітна природа зачаровує своїм буйноцвіттям та 
цілющими пахощами. Мабуть, найбільшу насолоду і радість, найпалкішу любов до рідного краю, до 
життя викликає спілкування з природою. Шепіт голубої води, спів дзвінкоголосих птахів, запах і роз-
маїття квітів – усе це ні з чим незрівнянна природа рідного краю.
           Дитячі захоплення. Серед цієї барвистої природи пройшло дитинство і юність талановитого та 
ерудованого хлопчика Володимира, який з самого малечку не на жарт захопився музикою, спостеріга-
ючи за вправним володінням гармошкою свого хрещеного. Хлопчикові дарували дитячі гармошки, але 
на них неможливо було відтворити мелодію ідеально. Тож як тільки в селі відкрилася музична школа, 
рішення про вступ до неї було прийнято миттєво. Основним інструментом було обрано баян, оскільки 
він був більше схожий на гармошку хрещеного батька, ніж акордеон. Навчання в школі швидко обри-
дло, бо розпочалося все з нотної грамоти, а це для непосидючого хлопчика виявилося дуже нудним, 
хотілося одразу грати без вивчення теоретичного матеріалу. Тому хлопець вирішив облишити навчан-
ня. Та коли побачив, як його ровесники вже вправно володіють інструментом, захотів повернутися 
до школи знову. Отож мама домовилася про ще одну спробу з викладачем музики, і ось Володимир 
уже продовжує натхненно навчатися. Тільки викладач, зрозумівши невсидливу натуру хлопчика, уже 
підходив індивідуально до вивчення матеріалу, більше навантажуючи практичними заняттями гри на 
баяні. Згодом вже самостійно опанував гітару, фортепіано, акордеон. Батьки – це надійна опора і під-
тримка у всьому для Володимира. Він завдячує їм за безтурботне, сповнене яскравих емоцій дитинство 
та розуміння його дитячої сутності. Серед дитячих захоплень лідируючу позицію займало читання 
художньої літератури. Мама, помітивши таку пристрасть, підтримала сина, і з кожного відрядження 
до м. Полтави (а в обласний центр мама відвідувала частенько, оскільки була депутатом обласної ради 
кількох скликань) привозила новеньку книгу. Це був найкращий подарунок для маленького ерудита. У 
цей період почав формувати власну бібліотеку. Із телепередач змалку любив дивитися новини (у цьому 
також виявлявся інтерес до історії).
            Улюблений предмет в школі та покликання. Хоч педагогів в родині Володимира Олексійовича 
не було, він досить у юному віці вже чітко зрозумів своє покликання. Змалечку хотів стати вчителем, 
зокрема вчителем історії. Що ж породило таку чітку позицію дитини? Справа в тому, що на роботу до 
школи прийшов справжній ентузіаст своєї справи -  учитель історії Дацко Анатолій Іванович. Саме 
він захопив хлопця у вир історичної науки. Уроки Анатолія Івановича захоплювали своєю безпосе-
редністю. Коли в той час на екрани телевізорів вийшов фільм «Д’артаньян і три мушкетери», учитель 
зосереджував увагу дітей  на однойменній книзі Олександра Дюма, яку обов’язково радив прочитати, 
тим самим прививаючи любов в учнів до літератури. Улюбленими шкільними предметами були також 
географія, російська мова й література.  Поряд з професією вчителя Володимир іще мріяв зробити 
кар’єру військовослужбовця. Та все ж бажання вчителювати перемогло. 

Конкурс на кращу випускну 
групу.Пилипенко В.О

(Дитинство)
Пилипенко В.О
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             Навчання в інституті. Отже, переконання в тому, що вчитель історії – це дійсно покликання, 
привело Володимира на історичний факультет Полтавського національного педагогічного інституту 
імені В. Г. Короленка. Роки навчання були насиченими, юний митець продовжував удосконалюватися в 
музиці. Студент відвідував народну хорову капелу під керівництвом справжнього фаната своєї справи 
Павла Лиманського, по закінченні якої отримав свідоцтво керівника хорового колективу. А ще нав-
чання у виші було знаковим в долі майбутнього вчителя, бо саме тут він зустрів кохання свого життя 
– свою майбутню дружину Катерину, з якою юнак навчався в одній групі.
           Міцне родове коріння. Прикладом для наслідування прояву справжньої чоловічої волі були для 
Володимира Олексійовича діди по обох лініях. Дідусь по маминій лінії пройшов війну і вже наприкін-
ці кровопролитних подій під час звільнення Будапешту потрапив під завали в будівлі, де досить довго 
пролежав затиснутий важкою плитою. Як наслідок, ноги відмовили, а попереду ще ціле життя і 7 діток, 
яких потрібно було «ставити на ноги». Дідусь ніколи не впадав у відчай, а навпаки – вів повноцінний 
спосіб життя, зокрема водив автомобіль на ручному керуванні, господарював і, найголовніше, сам за-
готовляв сіно на зиму (і косив, і скиртував, і перевозив). Дідусь по татовій лінії захоплював своєю 
цілеспрямованістю та жагою до знань. Щодня він ходив пішки із Хорольщини до м. Миргорода, аби 
відвідувати економічний технікум. Беззаперечним авторитетом для Володимира Олексійовича є його 
мама, яка увесь час прагнула кращого життя, планомірно йшла до мети  і так само виховувала сина. 
Мама закінчила Березоворудський сільськогосподарський технікум, працювала зоотехніком, була гро-
мадським діячем. Її ставлення до роботи захоплювало і викликало повагу. Вона справжня трудівниця: 
не шкодувала ні сил, ні енергії, ні здоров’я, віддаючись праці.
         Кар’єра. Перші кроки на педагогічній ниві розпочалися в невеличкому селі на Кременчуччині. 
Мрія працювати вчителем збулася. Володимир Олексійович викладав історію та музику. Зрештою вда-
лося поєднати і освіту вчителя історії і музичні знання. 
    Завдяки творчій ініціативі Володимир Олексійович створив при школі дитячий хоровий колектив, 
який був постійним учасником місцевих та районних заходів.Велику душевну енергію й тепло протя-
гом 14 років віддав вчитель цій затишній школі.
    Згодом перейшов до Кременчуцького педагогічного коледжу й працює тут вже  21  рік. За період 
роботи в коледжі має чимало досягнень: очолює циклову комісію суспільних дисциплін, має вищу 
кваліфікаційну категорію, вчитель-методист, нагороджений почесними грамотами інституту іннова-
ційних технологій і змісту освіти, грамотами директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акреди-
тації, Полтавської обласної ради, ПОІППО.
    Пишається Володимир Олексійович тим, що постійно працює з обдарованими дітьми. Готує учнів 
до участі в олімпіадах та до написання наукових робіт. А ще захоплюється тим, як поважливо учні 
ставляться до його предмету. Це показник справжньої авторитетності вчителя. 
    У коледжі здійснилася ще одна мрія Володимира Олексійовича – бажання подорожувати. Перебу-
ваючи постійним класним керівником, возив учнів в найрізноманітніші куточки України, виходив з 
дітьми в туристичні походи з ночівлею в наметах. 
    Не секрет, що Володимира Олексійовича Пилипенка люблять і діти, і викладачі. Інтелігентність, 
скромність і вміння розуміти й чути інших людей – основні риси характеру викладача.
      У своєму житті Володимир Олексійович ні про що не шкодує і дякує долі за все, що з ним відбулося.

Тетяна Литвиненко,
редактор газети

Карпати Пивиха
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Рубрика «Знаємо, Рубрика «Знаємо, 
шануємо, пам`ятаємо...»шануємо, пам`ятаємо...»

«Україна понад усе»
           Микола Олександрович Мартиненко – випускник Кременчуцького педагогічного коледжу імені 
А. С. Макаренка, учасник бойових дій на Сході України. Микола – ще один 
приклад мужності й незламності справжніх синів свого народу, наскрізь 
пройнятих патріотизмом та любов’ю до неньки-України. Це відчувається 
в кожному слові Миколи, у щирій українській мові, виключно якою він 
спілкується (хоча сам з російськомовної родини), у любові до життя та 
боротьбі за справедливість і волю власного народу.
         Так, у 1999 році закінчивши ліцей «Політ» з поглибленим вивченням 
сучасної інформатики, Микола вступив на шкільне відділення педагогіч-
ного коледжу, яке закінчив у 2001 році. Класним керівником у ліцеї була 
нині покійна Бовсунівська Валентина Миколаївна. Про неї  Микола має 
надзвичайно теплі спогади («Валентина Миколаївна була на одній хвилі 
зі своїми учнями», – зазначає випускник). Слова вдячності з вуст Миколи 
лунають на адресу Івасишин Лідії Миколаївни, учителя математики, яка 
розкрила цю науку для нього якнайліпше. Серце Миколи постійно лине до коледжу. Раніше відвідував 
свята, шукав зустрічі з одногрупниками, та й сьогодні з радістю погодився на розмову саме в стінах 
рідної альма–матер.
           Як тільки звістка про початок окупації Криму та війни на Донбасі розійшлася країною, ні секунди 
не вагаючись, прийняв рішення брати зброю в руки, хоча на строковій військовій службі не перебував 
через прикру помилку та в силу певних обставин. Та відстоявши свої права й оскарживши попередню 
заборону, таки «прорвався на фронт». І не куди-небудь, а до 20-го окремого мотопіхотного батальйону 
— формування Збройних сил України, створеного у травні 2014 року як добровольчий 20-й батальйон 
територіальної оборони «Дніпропетровськ» з мешканців Дніпра та області. Більшість хлопців цього 
батальйону знали толок у справжніх військових діях, бо вже пройшли не одну війну. 20-й батальон з 
2014 року на передовій лінії (2014 рік – оборона м. Маріуполя, звільнення м. Красногорівки, м. Ку-
рахового, м. Мар’їнки Донецької області). Після довготривалих боїв за кожен сантиметр своєї землі з 
втратою братів повернувся до місця дислокації у Дніпропетровську область, щоб поповнити втрати 
особового складу й повернутися до оборони вже в Авдіївку.
       Потрапити саме до цього батальйону у Миколи була мрія, адже тут служив двоюрідний брат. А 
згодом у бійця з’явилося безліч братів – його побратимів – справжніх друзів, які ніколи не залишать у 

біді. З особливою повагою згадує Микола командира батальй-
ону Сан Санича: наскільки це щира й відповідальна людина. 
Він був для хлопців як батько. «Життя на війні і вдома суттєво 
різниться: інші емоції, інші думки, інші плани… Не кожному 
навіть серед тих, хто прийшов добровільно на фронт, Бог дає 
сили витримати це пекло. Дехто «ламається» в перші ж дні», 
– зазначає Микола. Та сили духу в нашого бійця вистачило б 
не на одного, якби не контузія під час вибуху. Незважаючи на 
серйозні травми та ураження, Микола продовжив боротьбу з 
ворогом, під дією адреналіну біль практично не відчувався. До-
поки…. не втратив свідомість прямо на очах своїх товаришів, 

чим сильно налякав їх. Ті подумали, що втратили побратима назавжди. Після цього випадку Миколу 
направили до шпиталю, де військовою комісією визнали обмежено непридатним. Через травми вій-
ни Микола став інвалідом. Зараз живе в рідному Кременчуці й готовий знову взяти до рук зброю, та 
за висновком медико-експертної комісії це неможливо. Боєць дуже шкодує з цього приводу, він, як і 
раніше, готовий віддати власне життя, аби вберегти інших. Саме так вихований Микола, адже обидва 
його діди пройшли Другу світову війну, двоюрідний брат воював на Сході за часів Радянського Союзу, 
а дядьки воювали в Афганістані.
        На останок Микола Мартиненко побажав учням та студентам нашого закладу готуватися серйозно 
до викликів дорослого життя й упевнено й цілеспрямовано рухатися до власної мети.
       Сам же мріє про міцну родину та дім, який повнитиметься дитячим сміхом. Тож побажаймо цього 
Миколі від щирого серця!!!

 Тетяна Литвиненко,
редактор газети

Під час навчання в ліцеї «Політ»
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Студентам про Студентам про 
студентівстудентів

Рубрика «Студентам про студентів», започаткована з легкої руки студентки групи У- 32 Гаркуші Яни 
(Яна найперша стартувала в цій рубриці і, власне, дала їй назву), набирає обертів. Сьогодні вже мова 
піде одночасно про чотирьох талановитих старанних студенток, які власними зусиллями й знаннями 

прославляють улюблений заклад та невпинно зростають особистісно.
             Усім привіт! Мене звати Іра. Я навчаюсь на 4 курсі відділення почат-
кової освіти. Коледж подарував мені незабутні враження: від хвилювання 
перед сесією до дискотек у гуртожитку. А найголовніше, що подарував ко-
ледж, - це вірних та найкращих у світі друзів, які, що б там не було, ніколи 
не залишають у біді.
 У школі я була дуже активною, брала участь майже в усіх шкільних 
заходах, була старостою. Коли я вперше прийшла до коледжу, мене пере-
повнювали емоції: скільки можливостей та перспектив! І я поставила собі 
за мету досягнути успіху та не залишитись просто безіменною студенткою.  
Оскільки я з восьми років займалася спортивно-бальними танцями, вирі-
шила стати учасницею народного хореографічного колективу «Арабеск». 
І саме з цього розпочалося моє яскраве життя в коледжі. Солодовникова 
Людмила Георгіївна надала можливість проявити талант та не зупинити-
ся на досягнутому.  Коли я вперше прийшла на збори студентської ради, у 
мене з’явилося багато ідей: скільки я всього можу зробити для коледжу. На 
3 курсі в мене з’явилася можливість висунути свою кандидатуру на вибо-
рах голови студентської ради. І я цим скористалася. Спочатку стала заступником, а потім – і головою. 
Протягом року я виконувала обов’язки голови студентського самоврядування, і моя команда зробила 
немало: відновили роботу радіо, провели благодійні акції, привітали студентів та викладачів з Днем 
закоханих, Міжнародним жіночим днем та Днем учителя, а під час карантину організували флешмоб 
«#КПК_залишаюся_вдома». І це лише частина нашої роботи. На мою думку, найважливіше в роботі 
голови студентського самоврядування – це креативна команда, яка завжди підтримає та допоможе. Я 
вдячна кожному, хто був частиною моєї команди, висував ідеї та допомагав втілювати їх у життя! 

студентка групи У - 42, Бистрицька Ірина

Привіт, друзі! Мене звати Аня, я студентка групи У-41Б відділення почат-
кової освіти.  
У 2017 році, коли я стала студенткою Кременчуцького педагогічного колед-
жу імені А.С. Макаренка, точно знала, що зможу реалізувати всі свої задат-
ки. І, починаючи з 1 курсу, була активним членом студентської ради коледжу, 
старостою групи та активним громадським діячем в рідному гуртожитку. 
Саме завдяки своїм менторам, а саме Олійник І.О. та Сухоруковій О.М., я 
почала свій розвиток. Вони допомогли та вказали дорогу. Ірина Олексіївна 
була й залишається моїм науковим наставником та опорою в усіх наукових 
починаннях. Разом ми написали дві наукові роботи та тези на Всеукраїнсь-
ку наукову конференцію. Саме завдяки їй моїми улюбленими предметами 
стали психологія та педагогіка.  Олена Михайлівна відкрила для мене світ, 
де звучать овації, музика та яскраво мерехтять софіти. Майже на кожному 
святі в гуртожитку я була не тільки в ролі ведучої, але й відкрила для себе 
світ сценаристки. Безмежно вдячна цим прекрасним жінкам за підтримку, 

настанови та душевне світло.
  У цьому році від голови студентської ради коледжу надійшла пропозиція – висунути свою кан-
дидатуру на конкурс «Кращий студент Полтавщини».  Прийняла пропозицію – і мою кандидатуру 
підтримала більшість членів студентської ради. Я дуже довго вагалася, але завдяки колосальній під-
тримці моїх друзів та адміністрації коледжу й гуртожитку таки наважилася на участь. Обрала кате-
горію «Кращий студент – громадський діяч». На даному етапі ще проводиться обробка матеріалів від 
організаторів конкурсу, тому результати будуть пізніше. 
           Насамкінець хотілося б сказати підростаючому поколінню нашого коледжу: нічого не бійтеся, 
вас завжди підтримають, вам допоможуть; реалізовуйтеся зараз, іншого життя для цього не буде. Сту-
дентські роки – найкращі роки для здійснення мрій та розвитку. У вас все вийде!

студентка групи У-41Б,  Дерев`янко Анна
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             Усім привіт. Я Касьян Ольга, студентка групи У-32 відділення почат-
кової освіти Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка. 
Я неймовірно позитивна особистість. Люблю подорожувати та відвідую ор-
кестр «Роксолана».
       Моїми улюбленими шкільними предметами були всесвітня історія, 
історія України та правознавство. Прийшовши до коледжу, Каменський 
Володимир Григорович запропонував мені написати наукову роботу з пра-
вознавства. І я подумала, що, мабуть, це буде дуже важко, а тому спочатку 
відмовилася. Але потім переглянула своє рішення і не пошкодувала. На-
писання наукової роботи – це дуже складна й кропітка робота. Потрібно 
провести багато пошукової роботи, знайти  додаткову літературу, але як це 
цікаво!!! Для мене моя перша наукова робота була відкриттям, а наша поїзд-
ка до Полтави була незабутньою. Я знайшла нових друзів та гарно провела 
час. Приємним подарунком було те, що я посіла 3 місце й зрозуміла, що 
немає нічого неможливого, тому в цьому році теж вирішила писати наукову 
роботу з природознавства, продовжуюючи розкривати тему захисту дітей.
У шкільні роки біологію я не розуміла. Але в коледжі процес вивчення цього предмету мене захопив 
– і я почала вивчати її у вільний від навчання час. Згодом мені запропонували взяти участь у Міжна-
родній науково-практичній  конференції, де я повинна була розкривати питання «Принципи створення 
портфоліо в НУШ». Науковим керівником у мене була Барська Тетяна Олександрівна. Шкода, що через 
карантин ми так і не змогли представити свою роботу, хоча так ретельно готувалися.
На завершення хочу сказати, що немає нічого неможливо, і ніколи не пізно почати щось вивчати чи 
переглянути своє ставлення до чогось. Головне, на мою думку, не боятися ризикувати, бо, як кажуть, 
«хто не ризикує, той не п’є шампанського».

студентка групи У-32 , Касьян Ольга
          

Усім привіт! Я, Корнєєва Дар’я, студентка групи В-41Б, Кременчуць-
кого педагогіного коледжу імені А.С.Макаренка.

          У 2017 році я вступила до педагогічного коледжу на відділення до-
шкільної освіти на базі 11-ти класів. Наприкінці першого ж семестру 
мені запропонували писати наукову роботу з психології. Моїм науко-
вим керівником стала Яценко Тетяна Володимирівна. Ми обрали тему: 
«Особливості впливу батьківських установок на формування характе-
ру дитини». І хоча не пройшла до другого етапу конкурсу наукових 
робіт, для мене це був величезний та корисний досвід. Я почала брати 
активну участь у науково-практичних конференціях, де дізнавалася 
багато цікавого щодо особливостей обраної мною професії.

           На третьому курсі Тетяна Володимирівна наполягла на тому, щоб я знову спробувала свої сили 
на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, де ми вже посіли призове місце і я отримала 
диплом ІІІ ступеня. Тема нашої наукової роботи – «Особливості формування ціннісного ставлення дітей 
дошкільного віку до української народної іграшки». З цієї теми мною були також опубліковані статті 
у відомих наукових виданнях, наприклад, журналі «ЛОГОС. Мистецтво наукової думки», а також тези 
виступу на Міжнародній науково-практичній конференції «Problems and prospects of implementation of 
innovative research results», яка проходила в місті Валлетта (Мальта).
Мої досягнення не залишилися непоміченими: я отримала нагороду від фонду «Джерело Дніпра» – 
додаткову стипендію. Наразі беру участь в обласному етапі конкурсу «Кращий студент України» в 
номінації «Кращий студент-науковець».
          Підсумовуючи, хочу побажати іншим студентам наполегливості, успіхів у навчанні та у всіх по-
чинаннях!

студентка групи В-41Б, Корнєєва Дар`я
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Рубрика Рубрика 
«З Україною в серці» «З Україною в серці» 

Масниця в УкраїніМасниця в Україні

- До початку ХVII століття Масниця тривала 14 днів, згодом  їх - До початку ХVII століття Масниця тривала 14 днів, згодом  їх 
стало 7. Кожен з цих днів має свою назву та традиції. стало 7. Кожен з цих днів має свою назву та традиції. 
- Дата святкування народного свята – останній тиждень перед - Дата святкування народного свята – останній тиждень перед 
початком Великого посту.  Оскільки Великий піст цьогоріч у початком Великого посту.  Оскільки Великий піст цьогоріч у 
православних християн розпочинається 15 березня, то перший православних християн розпочинається 15 березня, то перший 
день Масниці припадає на Міжнародний жіночий день. Отже, день Масниці припадає на Міжнародний жіночий день. Отже, 
масничний тиждень триватиме з 8 березня по 14 березня.масничний тиждень триватиме з 8 березня по 14 березня.
- Масницю відзначають у багатьох країнах. В Європі теж є схо-- Масницю відзначають у багатьох країнах. В Європі теж є схо-
же свято, яке називається Бельтайн, воно відзначається в день же свято, яке називається Бельтайн, воно відзначається в день 
великого рівнодення. Гуляння, схожі на нашу Масницю, прохо-великого рівнодення. Гуляння, схожі на нашу Масницю, прохо-
дять щорічно в Сербії, Англії, Чехії та Данії.дять щорічно в Сербії, Англії, Чехії та Данії.

Схоже та відмінне між українською Масницею та російською МасляноюСхоже та відмінне між українською Масницею та російською Масляною
--Масляна і Масниця – дві надзвичайно схожі назви свята. Але в Масляна і Масниця – дві надзвичайно схожі назви свята. Але в 
Масниці є більш поширена назва — Колодій.Масниці є більш поширена назва — Колодій.
-Наступна риса, що об’єднує ці свята, — це страви з маслом. Але -Наступна риса, що об’єднує ці свята, — це страви з маслом. Але 
якщо в Росії це лише тонкі млинці, то в Україні на Колодія готу-якщо в Росії це лише тонкі млинці, то в Україні на Колодія готу-
ють страви з усіх молочних продуктів. Це можуть бути налисники, ють страви з усіх молочних продуктів. Це можуть бути налисники, 
сирники, пиріжки з сиром та всілякі запіканки. Також солоні та сирники, пиріжки з сиром та всілякі запіканки. Також солоні та 
солодкі вареники з сиром, молочний кисіль тощо.солодкі вареники з сиром, молочний кисіль тощо.
-Дата святкування української Масниці та російської Масляної -Дата святкування української Масниці та російської Масляної 
співпадає. Масниця — це час співпадає. Масниця — це час 
примирення, частування пе-примирення, частування пе-
ред постом, аби задобрити й ред постом, аби задобрити й 
закликати весну, святкування закликати весну, святкування 

приходу теплої пори. приходу теплої пори. 
-Праукраїнці вірили, що, виконуючи колективно певні ритуали з -Праукраїнці вірили, що, виконуючи колективно певні ритуали з 
піснями, згуками, танками, рядженням, сміхом, можна прогнати піснями, згуками, танками, рядженням, сміхом, можна прогнати 
божество мороку й смерті — Зиму та закликати, загукати жит-божество мороку й смерті — Зиму та закликати, загукати жит-
тєдайну Весну, що приносить тепло, світло, розквіт природи й тєдайну Весну, що приносить тепло, світло, розквіт природи й 
плодючість.плодючість.

Більше про Масницю, або КолодіяБільше про Масницю, або Колодія
Це свято має ще кілька назв: Сиропуст, Пущення, Бабський тиж-Це свято має ще кілька назв: Сиропуст, Пущення, Бабський тиж-
день. Остання назва існувала через унікальну українську тради-день. Остання назва існувала через унікальну українську тради-
цію цього свята. Дівчата в цей час проявляли симпатію до одного цію цього свята. Дівчата в цей час проявляли симпатію до одного 
парубка, найближчого серцю, цікавим способом. Брали дерев’яну парубка, найближчого серцю, цікавим способом. Брали дерев’яну 
колодку (звідси й назва — Колодій), прикрашали її стрічками та колодку (звідси й назва — Колодій), прикрашали її стрічками та 
іншими святковими елементами та прив’язували до парубка, який іншими святковими елементами та прив’язували до парубка, який 
до вподоби.до вподоби.
Але уже дорослішим парубкам натякали, що пора одружуватися,  Але уже дорослішим парубкам натякали, що пора одружуватися,  
колодкою більшою. Річ у тому, що весільний сезон закінчувався, колодкою більшою. Річ у тому, що весільний сезон закінчувався, 
бо в піст одружуватися не можна, тож таким жартівливим спосо-бо в піст одружуватися не можна, тож таким жартівливим спосо-

бом парубкам натякали, що вони свій шанс проґавили. Прив’язували їм шматок деревини, який зняти бом парубкам натякали, що вони свій шанс проґавили. Прив’язували їм шматок деревини, який зняти 
просто так не можна, тільки за відкуп. просто так не можна, тільки за відкуп. 
До посту всі намагалися владнати старі конфлікти: забути образи, попросити пробачення та вибачити До посту всі намагалися владнати старі конфлікти: забути образи, попросити пробачення та вибачити 
іншим, щоб зустріти піст з чистим серцем. іншим, щоб зустріти піст з чистим серцем. Молочні страви були на столі щодня протягом тижня Мас-Молочні страви були на столі щодня протягом тижня Мас-
ниці. Окрім вже згаданих вище страв, готували сирні баби, локшину та галушки зі сметаною, ряжанку. ниці. Окрім вже згаданих вище страв, готували сирні баби, локшину та галушки зі сметаною, ряжанку. 
Проте, основною стравою залишалися саме вареники з сиром у сметані. Вареники стали ознакою Мас-Проте, основною стравою залишалися саме вареники з сиром у сметані. Вареники стали ознакою Мас-
ниці в українців, як млинці («блини») в росіян.ниці в українців, як млинці («блини») в росіян.
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Доброю прикметою вважали не просто наїстися цих страв, а Доброю прикметою вважали не просто наїстися цих страв, а 
щоби їх скуштували всі навколо. Тож пригощали сусідів, родичів щоби їх скуштували всі навколо. Тож пригощали сусідів, родичів 
і навіть незнайомців, бо вірили, що чим більш щедрим будеш і навіть незнайомців, бо вірили, що чим більш щедрим будеш 
цього тижня, то таким же щедрим буде і весь наступний рік.цього тижня, то таким же щедрим буде і весь наступний рік.
Слід зазначити, що в народнопоетичній творчості українців є чи-Слід зазначити, що в народнопоетичній творчості українців є чи-
мало легенд, переказів про магічні властивості сиру з вареника, мало легенд, переказів про магічні властивості сиру з вареника, 
спожитого останнім напередодні Великого посту.спожитого останнім напередодні Великого посту.

Серед найпопулярніших прикмет були такі:

1.Треба позбутися на Масницю старих речей. Тоді скоро з’являть-
ся гарні обновки.
2. Пробачаючи всі образи, ми звільняємо в житті місце для хоро-
ших подій.
3.Не можна в цей тиждень шити, прясти чи взагалі заплутувати 
нитки. Мовляв, заплутаєш свою долю.

В останній день уже розвантажували організм від частувань та не 
вживали спиртних напоїв, адже готували його до Великого посту.
На сьогодні традиція святкування свята збереглася в багатьох на-
селених пунктах Полтавщини, зокрема в Кременчуці. На площі в 
центрі міста завжди багатолюдно протягом масничного тижня. Народні умільці, артисти та власники 
етносадиб розважають містян. Найсмачніші традиційні страви до послуг відпочивальників. Кожен мав 

змогу доторкнутися до народних звичаїв та обрядів, тим самим про-
довжуючи традиції наших пращурів. Шкода, що цьогоріч свято не 
відбудеться через пандемію.
Уживання млинців (блинців) під час Масниці не було характерним, 
хоча в деяких регіонах (Чернігівщина, Слобожанщина, Південь 
України та ін.) їх готували поряд з варениками. Млинці ладили з 
гречаного або пшеничного борошна на молоці, яйцях і смажили на 
маслі. Їли млинці, як і 
вареники, зі сметаною. 
Найбільшої популяр-
ності млинці набули в 

Україні (під час Масниці) уже з 2-ї половини 20-го ст., коли 
директивно впроваджувалися нові свята та обряди «епохи 
розвиненого соціалізму», зокрема «свято проводів зими і 
зустрічі весни».
А ви знали про такі відмінності двох свят? Якщо ні, то зараз 
саме час підтримати старі традиції. І, крім млинців, обов’яз-
ково приготувати вареники з сиром.




