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Талант – це праця, знання – це сила 

Розповсюдження безкоштовне

Вступ.ОСВІТА.UA: Рейтинг вишів

Когда-то давно, в очень старой 
песне были строки: «Откуда у парня 
испанская грусть…». В этой песне 
пелось о чувствах советских граж-
данах, участвовавших в гражданской 
войне на стороне испанских респу-
бликанцев. В случае с выпускниками 
украинских вузов, в частности 
выпускниками Житомирского госу-
дарственного педагогического ин-
ститута имени Ивана Франко, совсем 
другое. Здесь грусть замешана не на 
воспоминаниях о войне, напротив, 
здесь все на добре, дружбе, обуче-
нии в далеком украинском городе. 

Возможно, и сейчас в ЖГУ им. 
И.Франко обучаются студенты, 
магистранты или докторанты из 

других стран, представители других 
народов, но случай с казахскими 
студентами – это совершенно иное, 
потому что это был целый мир, со 
своими взаимоотношениями, исто-
риями, огорчениями и радостями, 
который длился не год, не пять лет, 
а 22 года. 

Начиная с 1971 года по 1992 год в 
Житомирском пединституте прошли 
обучение более трехсот студентов 
из Казахстана. Только вдумайтесь! 
Более трехсот мальчишек и девчо-
нок приезжали в Житомир в 16-17 
летними, а уезжали в 21-22 года 
уже абсолютно взрослыми людьми. 
Когда учились последние выпуски, 
у первого выпуска уже рождались 

внуки… Вот такой временной раз-
бег и связь студентов из Казахстана с 
украинским городом Житомир. 

Здесь мы не только получали 
высшее образование, но и взросле-
ли, дружили, влюблялись, а кое-кто 
успевал жениться и родить детей. 
Разумеется, это все незабываемо, 
потому что это годы самой кипучей 
молодости. Ведь по завершении 
обучения для всех нас начинались 
трудовые будни длиною в жизнь. 

Может быть, поэтому нам до-
роги воспоминания о Житомире, о 
нашей Альма-матер, о наших укра-
инских друзьях, о наших любимых 
преподавателях, которые не толь-
ко обучали, но и по-родительски 

заботились и беспокоились о нас. 
Может быть, поэтому мы тревожим-
ся за судьбу Украины, радуемся ее 
успехам, спорим здесь, у себя, и мы 
всегда на ее стороне, что бы там ни 
происходило, потому что, сколько 
бы лет ни прошло, мы продолжаем 
любить Украину, Житомир, тенистые 
парки города, Михайловскую, берега 
Тетерева, Голову Чацкого, Заречаны, 
Корбутовку... 

Иной раз удивляемся своей па-
мяти, потому что до мелочи помним 
наши общежития - старые и новое, 
лица наших друзей, кто в какой ком-
нате жил, а с годами все это не уходит 
в забытье, а, напротив, усиливается 
и обостряется. 

Мы счастливы, что нам пришлось 
учиться именно в Житомире, сожа-
леем, что не все успели, кажется, что 
что-то упустили, кому-то не успели 
тогда сказать что-то очень важное, с 
кем-то что-то не обсудили. 

И уже нам всем понятно, что эта 
наша «украинская грусть» будет с 
нами всегда, да и закончится вместе 
с нами, с последним выпускником 
ЖГПИ, который когда-нибудь в по-
следний раз вздохнет, вспоминая 
студенческую юность.

По поручению выпускников из 
Казахстана разных лет 

Qabjan Shormanuly

№ Назва Середній бал ЗНО на 
контракт Середній бал свідоцтва Зараховано на контракт

97 ЖДУ 141,68 8,48 340

124  Політехніка 139,23 8,33 470

190 Агро університет 132,61 7,88 541

№ Назва  Бюджет (всього) Контракт Співвідношення бюджет/
контракт

Конкурс на 1 
бюджетне місце

37 ЖДУ 361 340 0,94 7,50

55 Політехніка 279 470 1,68 8,30

65 Агро університет 250 541 2,16 7,77

№ Назва Середній бал ЗНО на 
контракт Середній бал свідоцтва Зараховано на контракт

111 ЖДУ 157,44 9,38 361

128 Політехніка 154,68 9,15 279

187 Агро університет 144,01 8, 55 250

Основною метою публікації рейтингу є ознайомлення широкого кола громадськості, 
майбутніх абітурієнтів, їхніх батьків та всіх зацікавлених осіб з відкритими даними 
вступної кампанії 2019 року.

Перш за все, публікація рейтингу спрямована на інформування майбутніх випускни-
ків шкіл і молоді, які планують вступати до закладів вищої освіти у 2020 році. Рейтинг 
допоможе їм зорієнтуватись у можливостях вступу до українських вишів, оцінити 
власні шанси та зробити свідомий вибір закладу освіти для здобуття вищої освіти.

РейТИНГ: НАйБільшИй БАл ЗНО НА КОНТРАКТ
Цей рейтинг допоможе ознайомитись з інформацією про показники середнього бала ЗНО 

абітурієнтів, яких у 2019 році зараховано до вишів на навчання за кошти фізичних та юридичних 
осіб (контракт). Зазначений рейтинг фактично визначає лідерів серед закладів освіти України, в 
яких вступники виявили бажання здобувати вищу освіту за власні кошти.

РейТИНГ: НАйБільшИй БАл ЗНО НА БюДЖеТ
Цей рейтинг містить інформацію про середній бал сертифікатів ЗНО вступників, які були за-

раховані на навчання за кошти держбюджету на перший курс, для здобуття ступеня бакалавра. 
Зазначені дані будуть корисними вступникам і їх батькам, щоб оцінити шанси вступу на бюджет 
до обраних вишів.

РейТИНГ: ВСТУПНИКИ ЗАРАхОВАНі НА БюДЖеТ 
Рейтингова таблиця визначає заклади, до яких було зараховано найбільшу кількість вступників 

на навчання за кошти державного бюджету на перший курс, для здобуття ступеня бакалавра. Дані 
допоможуть отримати інформацію про кількість бюджетних місць та конкурс на одне бюджетне 
місце під час вступної кампанії 2019 року.

РейТИНГ: ВСТУПНИКИ ЗАРАхОВАНі НА КОНТРАКТ
Рейтинг визначає лідерів серед навчальних закладів, що зарахували на навчання найбільше 

вступників за кошти фізичних та юридичних осіб на перший курс, для здобуття ступеня бакалав-
ра. Цей рейтинг стане у пригоді адміністраціям закладів вищої освіти, управлінцям усіх ланок 
та освітнім експертам.

За матеріалами сайту: http://osvita.ua

ФРАНКіВЦі, КОлеГИ, ДРУЗі, СТУДеНТИ ТА 
ВИПУСКНИКИ! 

У нашої доброї, чуйної, відповідальної Чорної (Кучерук) Світлани Аркадіївни 
діагностували злоякісну пухлину головного мозку. Наразі злоякісне утворення 
видалене, а попереду чекає низка опромінень.

Величезна щира подяка всім , хто вже допоміг Світлані Аркадіївні, та тим, хто зможе 
допомогти.

Картка ПриватБанку: 4149 4991 3283 9554 
Одержувач: Чорна Свiтлана Аркадіївна

№ Регіон Форма 
власності Назва закладу освіти Зараховано на 

контракт
53 Житомирська обл. Державна Агро університет 541

58 Житомирська обл. Державна Житомирська політехніка 470

86 Житомирська обл. Державна ЖДУ 340
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- Наскільки, на Вашу думку, не-
обхідна профорієнтаційна робота? 
Чи все ще залежить від неї вибір 
абітурієнтом майбутнього місця 
навчання?

-  Профорієнтаційна робота 
обов’язково повинна проводитись, 
оскільки абітурієнти мають розуміти: 
до якого фаху їх готують,  яку про-
фесію вони здобудуть, що їм дасть 
диплом про вищу освіту в майбут-
ньому, ким вони зможуть працювати, 
як вони зможуть реалізувати свої зді-
бності та нахили.

Профорієнтація – це своєрідне ін-
формаційне роз’яснення, бо багато 
ходить міфів про ту чи іншу спеці-
альність, про те, чому там навчають. 
Абітурієнт має контактувати з викла-
дачами та з самими студентами, щоб 
ці міфи розвіяти і бути обізнаним про 
майбутню професію. 

- Для кого більш важлива про-
форієнтація: для випускників се-
редньої школи чи для випускників 
технікумів та училищ, які плану-
ють вступити на скорочену форму 
навчання?

- Профорієнтація важлива як од-
ним, так і іншим. Молодь, яка закінчує 
коледж і отримує диплом молодшого 
спеціаліста, вона вже має свій фах. 

Але як з одними, так і з іншими по-
трібно проводити профорієнтацію, 
щоб вони краще знали про свої мож-
ливості та права на вступ до закладу 
вищої освіти

- Чи існує статистика – наскіль-
ки результативна профорієнта-
ція? Скільки людей обрали свою 
майбутню професію, базуючись 
на інформації, отриманій на таких 
зустрічах?

- Саме таких масштабних дослі-
джень ми не проводили. Структурні 
підрозділи проводять анкетування 
серед вступників про те, звідки вони 
дізналися про ту чи іншу спеціаль-
ність. У 2019 році по кожній спеці-
альності як мінімум одна людина 
вступила до Житомирського дер-
жавного університету імені івана 
Франка після таких зустрічей. Це є 
показником роботи з випускниками 
шкіл та коледжів.

- Розкажіть детальніше про ско-
рочену форму навчання. 

- З минулого року наш університет 
пропонує підготовку за скороченим 
терміном навчання по 36 спеціаль-
ностям: журналістика, українська 
мова і література, історія, право, біо-
логія тощо. При вступі у 2020 році 
абітурієнти подають сертифікат ЗНО 

з української мови і літератури за 
2017-2020 рік на вибір та складають 
фахове вступне випробування (на 
сайті вказано яке саме, в залежності 
від спеціальності). Абітурієнти мають 
можливість вступити на бюджетні 
місця, навчатись 2 роки 10 місяців 
та отримати диплом бакалавра, 
а ставши студентами – отримують 
стипендію. 

Держава надає особливу під-
тримку спеціальностям: Середня 
освіта (Математика), СО (Географія), 
СО (Фізика), СО (інформатика), 
Професійна освіта (Цифрові тех-
нології), Біологія, екологія, хімія, 
Статистика. Тому, вступаючи на будь-
яку з цих спеціальностей з дипломом 
молодшого спеціаліста, абітурієнт 
має можливість навчатись за кошти 
державного бюджету.

Прийом заяв – з 13 по 22 липня. 
Деталі за телефонами: 

0142-34-24-60; 
096-388-00-36; 
063-449-09-81

Андрій Близнюк

До початку вступної кампанії залишилось кілька місяців. Приймальна комісія ЖДУ, представники ін-
ститутів та факультетів посилили профорієнтаційну роботу, зустрічаючись зі школярами, студента-
ми коледжів та технікумів, розповідаючи про особливості вступної компанії, переваги навчання в універ-
ситеті, відповідаючи на різноманітні питання майбутніх абітурієнтів.

Так, 26 лютого, Роман Денисюк – відпо-
відальний секретар приймальної комісії 
ЖДУ, Наталія Дубравська – заступник від-
повідального секретаря, Алла Гарлінська 
– представник факультету фізичного 
виховання і спорту, Андрій Близнюк 
–  представник ННІ філології та журна-
лістики та Ольга Мельник – студентка 
природничого факультету зустрілися з 
майбутніми молодшими спеціалістами, 
студентами-випускниками Новоград-
Волинського промислово-економічного 
технікуму та медичного коледжу. А 27 
та 28 лютого представники універси-
тету зустрічались із старшокласника-
ми навчальних закладів Брусилівського, 
Черняхівського та Чуднівського районів. 
Викладачі університету розповіли про 
особливості вступної кампанії, надали 
інформацію про навчальний заклад, про-
вели тренувальне тестування з україн-
ської мови та літератури.

Редакція поставила кілька питань 
Роману Денисюку, відповідальному секретареві приймальної комісії ЖДУ.

Профорієнтація-2020
СКОРОЧеНИй ТеРМіН НАВЧАННЯ

Обсяг Назва спеціальності освітнього 
ступеня «Бакалавр»

ЗНО + Вступне випробування 
+
Фаховий іспит

Навчально-науковий інститут філології та журналістики
39 061 Журналістика Журналістика

10 035.01 Філологія (Українська мова і 
література) Українська мова і література

15 014.01 Середня освіта (Українська 
мова і література) Українська мова і література

11 014.028 Середня освіта (Польська 
мова і література) Зарубіжна література

Навчально-науковий інститут іноземної філології

15
035.041 Філологія (Германські мови 
та літератури (Переклад включно)), 
перша — англійська

іноземна мова

9
035.043 Філологія (Германські мови 
та літератури (Переклад включно)), 
перша — німецька

іноземна мова

31 014.021 Середня освіта (Англійська 
мова і література) іноземна мова

16 035.10 Фі ло логі я  (Прик ладна 
лінгвістика) іноземна мова

Навчально-науковий інститут педагогіки

12 012 Дошкільна освіта
Дошкільна педагогіка 
з методиками дошкільної 
освіти

13 013 Початкова освіта Педагогіка з методиками 
початкової освіти

9 014.12 Середня освіта (Образотворче 
мистецтво) Образотворче мистецтво

10 014.13 Середня освіта (Музичне 
мистецтво) Музичне мистецтво

13 026 Сценічне мистецтво Сценічне мистецтво
15 015.00 Професійна освіта (Дизайн) Дизайн

Історичний факультет
19 014.03 Середня освіта (історія) історія України
8 032 історія та археологія історія України

14 052 Політологія Політологія
41 081 Право Право

Фізико-математичний факультет
8 014.09 Середня освіта (інформатика) інформатика

28 014.04 Середня освіта (Математика) Математика
11 014.08 Середня освіта (Фізика) Фізика
22 112 Статистика Математика

10 015.39 Професійна освіта (Цифрові 
технології) інформатика

32 122 Комп’ютерні науки інформатика
Природничий факультет

16 102 хімія хімія
28 091 Біологія Біологія
4 101 екологія екологія

11 014.07 Середня освіта (Географія) Географія
Соціально-психологічний факультет

17 231 Соціальна робота Соціальна робота
23 053 Психологія Психологія
7 073 Менеджмент Менеджмент 

16 075 Маркетинг Маркетинг
35 016.01 Спеціальна освіта (логопедія) Психологія
27 241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа

Факультет фізичного виховання і спорту
17 017 Фізична культура і спорт Основи фізичної культури і 

спорту

22 014.11 Середня освіта (Фізична 
культура)

Основи фізичної культури і 
спорту

Президент України Володимир 
Зеленський 16 січня підписав Указ 
«Про звільнення в запас військо-
вослужбовців строкової служби, 
строки проведення чергових при-
зовів та чергові призови грома-
дян України на строкову військову 
службу у 2020 році». В попередні 
роки в Указі вказувалося, що при-
зиваються чоловіки, яким випо-
внилось 20 років. Цього року в Указі 
було змінено вік – з 18 років. 

Спеціа льні кореспонденти 
газети «Універсум» звернулися 
за роз’ясненнями до військових 
комісарів. Олег Полонський звер-
нувся до т.в.о. військового комі-
сара Житомирського об’єднаного 
міського військового комісарі-
ату підполковника В’ячеслава 
Острожинського, а Інна Жур з 
низкою запитань – до військового 
комісара Новоград-Волинського 
об’єднаного міського військового 
комісаріату полковника Сергія 
Канюки.

На строкову службу весною при-
звуть чоловіків з 18 до 27 років. 
Військовослужбовці, які будуть при-
звані на строкову службу, не будуть 
задіяні до виконання обов’язків 
у складі операції Об’єднаних сил 
України на території Донецької та 

луганської областей. Їхніми цілями 
буде: підтримка внутрішнього по-
рядку, захист держави в пунктах по-
стійної дислокації та несення служби. 

У статті 17 Закону України «Про 
військовий обов’язок і військову 
службу» вказано перелік обставин, 
при яких громадяни не залучаються 
на строкову службу: сімейні обста-
вини, за станом здоров’я, навчання 
у вищих навчальних закладах та від-
строчка на час несення служби в ор-
ганах Національної поліції. 

Особи, які пройшли військову ка-
федру та отримали військове звання 
молодший лейтенант запасу, на стро-
кову службу залучаються виключно 
тоді, коли відбувається призов офі-
церського складу.

Коментуючи ситуацію з при-
зовом, тимчасово виконуючий 
обов’язки військового комісара 
Житомирського об’єднаного місь-
кого військового комісаріату підпол-
ковник В’ячеслав Острожинський 
сказав: «В нашому суспільстві існує 
хибна думка, що призов на військову 
службу – це завдання військового 
комісаріату. Ні. Цим питанням займа-
ється призовна комісія. Голова її по 
місту Житомир – заступник голови 
міської ради, а по Житомирському 
району – заступник голови районної 
державної адміністрації. Саме вони 

несуть відповідальність за невико-
нання плану призову. Також це питан-
ня лягає на плечі керівників підпри-
ємств, голів сільських, селищних рад, 
на керівників ЖеКів та ОСББ.

На Житомир та Житомирську 
область готується план призову 
військовослужбовців. У ньому буде 
вказано перелік команд та кількість 
людей. Ці команди розраховані, 
перш за все, на 95-у десантно-штур-
мову бригаду. Якщо план буде пере-
виконано, то військовослужбовців 
будуть направляти в інші бригади. 
Досвід минулих років свідчить, що 
у десантно-штурмові війська потра-
пляла незначна кількість людей». 

Олег Полонський 

– Поточного року в Указах 
Президента відбулися зміни при-
зовного віку. З чим це пов’язано і 
як Ви це прокоментуєте?

– Призовний вік в державі не змі-
нювався. У Законі України «Про вій-
ськовий обов’язок і військову служ-
бу» визначений призовний вік з 18 
до 27 років. Змін у законодавстві не 
відбулось. Президент України своїм 
указом про призов у 2020 році при-
вів призовний вік до вимог чинного 
законодавства. Адже Президент має 

право встановлювати певні обме-
ження. В попередніх указах про при-
зов до війська направляли громадян, 
яким виповнилось 20 років і більше.

– Чи були такі моменти, що не 
вистачало кількості призовників? 
Тобто чи не виникав недобір?

– На мою думку, якби був недо-
бір, то вся держава била б на сполох. 
Значить, робимо висновок, що все в 
порядку й недобір юнаків у армію 
не виникав.

– Раніше ЗМІ висвітлювали іс-
торії, що під час призовів у деяких 
районах хлопців ловили по гурто-
житках, барах, кав’ярнях та інших 
громадських закладах. Чи були 
такі ситуації у нашому районі?

 – Ні, у нашому районі, на щастя, 
такого не було. У нас все проводи-
лося цивілізовано, відповідно до за-
конодавства України.

– Як відбуватиметься призов 
нині?

– Законодавством передбачений 
врегульований механізм проведення 
призову на строкову військову служ-
бу, який здійснюють місцеві органи 
державної влади та самоврядування. 
Цей механізм передбачає створен-
ня колегіальних органів – призо-
вних комісій у складі представників 
громадськості, поліції, відповідних 
управлінь та відділів освіти міської 

ради та адміністрації, представни-
ка військового комісаріату. Керує 
комісією один із заступників голо-
ви адміністрації або міського голо-
ви. Оповіщення призовників про 
їх явку до військового комісаріату 
здійснюється відповідним рішен-
ням виконавчого комітету в місті 
або розпорядженням голови рай-
держадміністрації через виконавчі 
органи сільських рад, підприємств, 
установ та організацій. Працівники 
військового комісаріату також мо-
жуть оповіщати призовників. Це не 
заборонений спосіб оповіщення. А, 
взагалі, це не є функцією військового 
комісаріату.

– Скажіть, що робити студентам 
під час призову?

– При кожному вищому навчаль-
ному закладі є посадова особа, яка 
відповідає за військовий облік. і ця 
особа повинна пояснювати студен-
там правила військового обліку. На 
строкову військову службу будуть 
призвані всі ті громадяни, які не ма-
ють права на відстрочку і звільнення 
від призову відповідно до статей 17 
та 18 Закону України «Про військовий 
обов’язок і військову службу». Стаття 
17 передбачає відстрочку від призо-
ву на строкову військову службу. 

Весною до війська з 18 років?



Ось і відшуміло, відгаласувало 
свято закоханих. Пройшло без-
жальним серпом по гаманцям чо-
ловіків та по самолюбству жінок. 
Ресторації та різнокаліберний 
бізнес отримали свій прибуток, 
валентинки засунуто до наступ-
ного року на полиці, а редакція 
вирішила спокійно поговорити… 

День закоханих. Одні заклопотано 
бігають містом у пошуках подарунків, 
інші, користуючись моментом, під-
німають ціни, намагаючись влови-
ти момент і збільшують продажі у 
період затишшя після новорічного 
подарункового буму. 

Конспірологія: Різдво/Новий Рік, 
через місяць – День закоханих, ще 

через місяць – День жінок, ще через 
місяць – Пасхальні свята, ще через 
місяць – травневі свята… і так далі. 

Тому, свято закоханих – це спроба 
додати до життя дещицю романтики 
чи цинічний маркетинговий хід?

історію виникнення свята нам 
оповивають великою кількістю ле-
генд та таємниць. Багато хто вважає, 
що свято прийшло до нас з Європи. 
інші переконані, що зародився День 
закоханих у середньовічній Європі, 
звідки помандрував до Америки, а 
вже в Україну дістався разом у часи 
незалежності.

14-те лютого пов’язують з ім’ям 
християнського святого Валентина, 
проте, на думку священнослужителів, 
свято немає нічого спільного зі свя-
тістю чи Божою любов’ю. Церковники 
вважають, що в цей день йдеться не 
стільки про духовне, скільки про 
плотське та пристрасне. З подібним 
поєднанням ми зустрічаємося у день 
івана Купала.

Втім, незважаючи на подібні трак-
тування та відверту комерціалізацію, 
українці щороку витрачають десят-
ки тисяч гривень на подарунки, до-
ставку квітів та романтичні вечори у 
ресторанах.

Опитавши продавців на ринках та 
магазинах, я створила підбірку най-
популярніших подарунків до Дня 
Закоханих.

Незмінним атрибутом є вален-
тинки - красиві листівки з анонім-
ними зізнаннями та побажаннями. 
Традиційно їх пишуть зміненим по-
черком, щоб адресат здогадувався, 
хто саме надіслав йому листівку.

Безперечним «бестселером» зали-
шаються квіти. Бажання романтично 
відзначити святковий вечір значно 
збільшує касу флористам у порівнян-
ні з несвятковими днями.

Традиційними подарунками до 
Дня закоханих є косметика та юве-
лірні прикраси.

Не можу не сказати про солодощі, 
які є приємним і, водночас, смачним 
гостинцем.

P.S. Від себе хочу додати: не вар-
то чекати якоїсь особливої дати для 
того, щоб сказати про свої почуття. 
Даруйте один одному слова кохання 
щодня, а не тільки на свята.

Катерина Черній

В в а ж а ю ,  щ о  Д е н ь  С в я то го 
Валентина - просто маркетинговий 
хід. Чому? Тому, що у цей день досить 
велика кількість людей витрачає купу 
грошей на подарунки своїй другій 
половинці, щоб продемонструвати 
свої почуття. А продавчині квітів та 
ювелірних прикрас на цьому гарно 
заробляють: 

— У цей день іде наплив клієнтів 
більше, багато чоловіків беруть кві-
ти. В наших палатках можна знайти 
будь-який букет, і дешевший, і до-
рожчий, і вони всі гарні. Спеціально 
до Дня Святого Валентина беремо 
трохи більше квітів. Ціни почина-
ємо підвищувати за два тижні до 
свята. Найчастіше чоловіки оби-
рають троянди, — розповіла про-
давчиня Марія.

ювелірні вироби, в основному, 
обирає молодь, але вони не можуть 
дозволити собі витратити велику 
суму:

— До нас приходять клієнти ві-
ком від 12 до 18 років. Найчастіше 
обирають срібні ланцюжки і  обруч-
ки, від 150 до 300 грн. Великі зниж-
ки не робимо. Треба розуміти, що 
«чим більша знижка - тим більша 
накрутка», — зауважила продавчиня 
ювелірних прикрас лєна.

Старше покоління (віком від 38 до 
45 років) може згадати, як розпочи-
налось святкування Дня Валентина:

— В нашій країні почали свят-
кувати День Валентина десь при-
близно 15 років тому. Це взагалі 
не українське свято, поки ми були 
в СРСР, все закордонне для нас 
було табу, тому пройшло багато 
часу, поки до нас прийшло це свя-
то. Особисто я почала святкувати 
його десь з 16-17 років. Почалося 
все з валентинок, причому ми ро-
били їх самі. Це вже потім вони 
з’явилися в продажі. А зараз їх 
взагалі дуже багато, і є вони на 
будь-який смак, — Олена.

А от люди пенсійного віку за ча-
сів своєї молодості взагалі не чули 
ні легенд про Святого Валентина, ні 
про те, що це «християнське свято»:

— Ми не святкували День 
Святого Валентина. Я навіть 
не пам’ятаю, коли воно до нас 

прийшло. І ми не вважаємо його 
християнським святом взагалі. І 
легенди про Валентина не чули, 
ніхто нам не розповідав про це. 
Це зараз вже почали роздувати це 
так, наче це щось дуже важливе, — 
розповіла пенсіонерка Надія.

Карина Цимбалюк

Православною Церквою вша-
новується кілька святих з ім’ям 
Валентин. ймовірно, що святий, 
який згадується у масовій культурі 
14-го лютого, відомий у церковно-
му календарі як святий Валентин 
інтерамський (італійський). Він жив 
в італійському місті Терні у III століт-
ті і був страчений 269 р. Пам’ять св. 
Валентина відзначається і в като-
лицькій, і в православній традиції, 
однак у різні дати: католики згаду-
ють його 14 лютого, православні – 12 
серпня.

Свято, яке прийнято відзначати 14 
лютого як день закоханих, не відпо-
відає фактам з реального життя св. 
Валентина. За легендою, він «вінчав 
закохані пари попри заборону жор-
стокого імператора Клавдія II». Проте 
за часів життя майбутнього святого 
у III столітті ще не існувало обряду 
церковного вінчання. Церква вва-
жала законним той шлюб, що укла-
дався відповідно до громадянських 
законів.

Папа Геласій канонізував свято-
го Валентина у 496 році і присвятив 
йому день пам’яті 14 лютого. Це було 
зроблено задля того, аби витіснити 
язичницьке святкування, яке відзна-
чалось у Римі та супроводжувалось 
жертвоприношеннями на честь плід-
ності та материнства. 

Масова культура поєднала вша-
нування пам’яті християнського 
святого із язичницькими мотива-
ми, а згодом перетворила це ще й 
на комерцію, спонукаючи купувати 
подарунки.

Ми,  у  Правос лавній Церкві 
України, закликаємо присвячувати 
правдивій любові кожен день, ви-
являючи її до ближніх у своїх благих 
справах, замість того, щоби дарувати 
символічні матеріальні подарунки 
один раз у році. Тож долучімося до 
цієї любові і ми, не чекаючи «особли-
вих» дат у календарі, встановлених із 
сумнівних причин.

Пресслужба Православної 
Церкви України
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Тепер я не допомагаю дитбудинку 
грошима. Якщо ви не знали, то дер-
жава забезпечує їх абсолютно всім. 
Та й волонтери не сидять склавши 
руки: подарунків дітям цілком виста-
чає. Тільки ніхто не знає, що діється в 
душах дітей, кинутих рідними.

Якщо вам захочеться принести 
подарунки в дитячий будинок, то 
подумайте, навіщо ВАМ це потріб-
но. Заради чого ВИ цим займаєтеся. 
хочете уславитися благодійником? 
Отримати індульгенцію за гріхи? Ви 
шкодуєте бідних сиріток? Повірте: 
дітям не потрібні слова. У них купа 
подарунків. Їм потрібно абсолютно 
не кіло цукерок і не чергова іграшка. 
Вони хочуть люБОВі і ТеПлА. Вони 
хочуть СіМ’ю!

Всі діти, до моменту випуску з 
дитячого будинку, часто просто не 
можуть звикнути до реальності. 
Адже більше ніхто не дарує пода-
рунків, не видає одяг, не придумує 
розваги. Життя занурює їх з головою 
в бочку. і бочка ця аж ніяк не медом 
наповнена.

Вони не готові до реалій життя, їх 
ніхто до життя не готує.

Станьте другом і наставником ди-
тини без батьків. Для них це куди ко-
рисніше, ніж упаковка шоколадних 
цукерок. Вона не запам’ятає цього 
подарунка.

У багатьох містах України запу-
щена програма «Стань наставником 
дитині з дитячого будинку». Для цьо-
го потрібно зовсім небагато: просто 
заповніть анкету, чесно вказавши 
причини, що спонукали вас на цей 
прекрасний вчинок. Для цього по-
трібно, щоб ви були повнолітнім. Ви 
пройдете відповідну школу з психо-
логами. Якщо ви будете відповіда-
ти заявленим вимогам, ви зможете 
стати другом і наставником дитині.

і обов’язково по-справжньому 
ощасливите самотнього кинутого 
малюка.

Організація наставництва здій-
снюється центрами соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді за 
місцем проживання дитини.

Юля Дякун, Вінниця, 
за матеріалами у Facebook

НАВІщО Ви хОдиТе дО 
диТячОгО будиНку?

день Святого 
                 Маркетингу?

Відомий український письмен-
ник сучасності, випускник філо-
логічного факультету Володимир 
Даниленко 19 лютого завітав на 
гостину до рідного університе-
ту, презентуючи свою нову книгу 
«Клуб ”Старий Пегас”».

На зустріч прийшло багато охо-
чих, які були щиро зацікавлені по-
дією. В читальному залі навчально-
го корпусу №4 практично одразу 
встановилася приємна атмосфера, 
яку створював пан Володимир, по-
ступово ознайомлюючи присутніх 
зі своєю творчістю та відповідаючи 

на питання гостей абсолютно про 
всі сфери свого життя.

По закінченні зустрічі кожен 
бажаючий мав можливість при-
дбати книгу з автографом та сфо-
тографуватися з Володимиром 
Даниленком, якому ми бажаємо 
творчих злетів та натхнення на по-
дальшу роботу! 

Окрема подяка за організацію 
зустрічі доктору філологічних наук 
Олені юрчук.

Яна Соколівська

Письменник 
у стінах університету

– Чи можуть дівчата проходити 
військову службу?

– Закон цього не забороняє. У 
Збройних Силах України жінки про-
ходять службу на різних посадах. Це 
вже не діловод чи медик, а кулемет-
ник, хімік, інженер.

– Тобто жінки можуть проходи-
ти військову службу майже на всіх 
посадах, без виключення?

– Так. Є наказ Міністра оборони 
України, де він надає право жінкам-
військовослужбовцям проходи-
ти військову службу практично на 
всіх тих самих посадах, що й чоло-
вікам. Проте, зауважу, виключно за 
контрактом.

– Розкажіть про алгоритм по-
трапляння дівчини в армію.

– У першу чергу їй потрібно ба-
жання. Після цього вона приходить 
у військовий комісаріат і говорить, 
що хоче проходити військову службу 
й уточнює ким вона хоче бути. З нею 
проведуть бесіду. Адже служба несе 
певні ризики, а підписання контр-
акту – це погодження виконувати 

конкретні дії. Бойові у тому числі. 
Далі вона проходить військово-лі-
карську комісію, психологічні та про-
фесійні тести, фізичну підготовку. Тоді 
вже їй пропонується перелік посад 
для військової служби. Це вже вирі-
шується безпосередньо у військовій 
частині.

 – А якщо вона не має фахових 
знань для тієї чи іншої посади? Що 
тоді?

– Тоді вона проходить навчання у 
військовій частині. У Збройних Силах 
України є дві такі навчальні части-
ни: у селищі міського типу Десна 
Чернігівської області, та у селищі 
міського типу Старичі львівської об-
ласті. Зазвичай 90% кандидатів на ті 
чи інші посади потрапляють саме у 
ці навчальні підрозділи. Тобто, вся 
система прозора і відкрита, й кожен 
може без зайвих зусиль ознайоми-
тися з нею та прийняти конкретне 
рішення для себе. 

 Інна Жур
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В ІСТОРІї СВІТОВОгО МиСТецТВА 
зАНАдТО бАгАТО геТеРОСекСуАльНих 
бІлих худОЖНикІВ

Після протестів студентів та ак-
тивістів громадських рухів проти 
представлених в навчальній про-
грамі «виключно білих, виключно 
гетеросексуальних» художників-чо-
ловіків в Єльському університеті в 
штаті Коннектикут, що у СшА, від-
мінено традиційний вступний на-
вчальний курс «історія мистецтв від 
епохи Відродження до сучасності», 
що охоплював період з 1300 року до 
сучасності. 

«Decades old and once taught 
by famous Yale professors like 
Vincent Scully, “Introduction to Art 
History: Renaissance to the Present” 
was once touted to be one of Yale 
College’s quintessential classes. But 
this change is the latest response to 
student uneasiness over an idealized 
Western “canon” — a product of 
an overwhelmingly white, straight 
European and male cadre of artists», 

-  повідомляє у своєму сайті га-
зета Єльського університету «Yale 
Daily News». У поточному, весняно-
му семестрі студентів чекають зміни. 
Скасований курс історії мистецтва 

змінять різноманітні лекції по сві-
товому декоративно-прикладному 
мистецтву (Global Decorative Arts), 
мистецтву шовкового шляху (Arts of 
the Silk Road) або політиці репрезен-
тації (the Politics of Representation).

Завідувач кафедри історії мисте-
цтва та викладач курсу Тім Баррінгер 
повідомив «Yale Daily News», що у 
новому курсі пов’яже мистецтво з 
«гендером, класами і расами», «із за-
хідним капіталізмом» та продемон-
струє зв’язок мистецтва зі .... зміною 
клімату.

За матеріалами сайту: 
yaledailynews.com

P.S. Це нагадує те, що сталося 
в приватному університеті Рід-
коледж в штаті Орегон у 2018 році, 
де студенти зажадали виключити 
з навчальної програми всі європей-
ські тексти. Вони повинні були бути 
замінені «неєвропейськими матері-
алами для читання», щоб компенсу-
вати те, що раніше курс намагався 
«стерти історію кольорових, осо-
бливо чорних».

Місце зберігання чи постійно-
го носіння смартфону впливає на 
здоров’я його власника, при чому 
далеко не в кращу сторону. Отже,  
чотири місця, де ніколи не варто 
тримати свій телефон.

В кишені. Зберігання в кишені 
штанів телефону, щоб той був по-
стійно під рукою, здається досить 
розумним рішенням. Тільки не для 
чоловіків. Вчені медичного факуль-
тету ім. Раппопорта технологічного 
університету Техніон і Медичного 
центру Кармель (хайфа, ізраїль) вста-
новили, що у чоловіків, які носять 
телефон у кишені штанів знижується 
концентрацію сперми до неприйнят-
ного рівня. 

В ліжку. Спати з телефоном під 
подушкою або на тумбочці/столі 
біля ліжка – погана ідея. На дум-
ку Американського онкологічного 
співтовариства, подібна близькість 
гаджета до голови, швидше – його 
випромінювання, призводить до пух-
лин мозку або раку.

У ванній та туалеті. Не варто 
брати їх з собою в туалет. Крім не-
безпеки падіння пристрою в унітаз, 
раковину або втопити його в ванні, 
це ще й небезпечно для здоров’я, 
оскільки туалетні кімнати є місцем  з 
підвищеним рівнем бактеріологічно-
го забруднення. 

Близько до обличчя. Багато хто 
ходить весь день у навушниках, три-
маючи свій гаджет у сумці/наплічни-
ку, що безумовно корисно. Ті ж, хто 
продовжує притискати телефон до 
щоки та вуха, переносить в цей мо-
мент на себе безліч бактерій, бруду, 
навіть збудників шкірних інфекцій. 
Це призводить до появи прищів, 
подразнення шкіри і навіть дрібних 
зморшок.

чОТиРи МІСця, де 
НебезПечНО для 

здОРОВ’я ТРиМАТи 
СМАРТФОН

Будуть вивчати

вивчали

В Україні останній тиждень 
мя’сниць мав к ільк а назв – 
Сиропусний тиждень, Пущення, 
Загальниця, Ніжкові заговини, 
Колодій, Масляна тощо. Тиждень 
ділили на «зустрічний» (перелом-
ний понеділок), «щирий» четвер та 
«прощальна» чи «шуткова» неділя. 
Кожна з цих частин мала свою об-
рядову специфіку.

Основною стравою цього дій-
ства були вареники з сиром, які 
вживалися із сметаною чи мас-
лом. Пекли також гречані млинці 
зі смальцем. Частувалися цими 
стравами протягом цілого тижня. 
Взагалі цей тиждень вважався жі-
ночим, хоч брали в ньому участь 
і чоловіки.

Назва останнього перед по-
стом тижня походить, очевидно, 
від молочних продуктів (сирні 

вироби робили на маслі), тому і 
назва Масляна. 

інша назва – Колодій. Якщо до-
сліджувати назву «Колодій» то, 
ймовірно, цей термін прийшов від 
молодіжних гулянок в Україні «на 
колоді». Традиційно молодь і до-
рослі збиралися на колодах. На них 
проводили розваги, знайомилися, 
узгоджували громадські справи 
тощо. Місце, а це переважно було 
складоване дерево біля осель, від-
давна називали «на колоди». йти 
«на колоди» означало збиратися 
до гурту, щоб вирішити і особисті 
справи. Тим, хто не знайшов собі 
пари «на колодах», а це, власне, 
були своєрідні громадські осеред-
ки (на зразок клубів, будинків куль-
тури) – прив’язували саме в ці дні 
як своєрідну кару колодку. 
Для українців створення сім’ї 

було першочер-
говим завданням. 
Колодками ймену-

вали всі 

М’ясниці. Це був 
останній термін, коли ще можна 
було справляти весілля. Відтак, на 
хлопців і дівчат та матерів, котрі 
вчасно не створили сім’ї чи не від-
дали заміж своїх дітей, чекала кара 
-«Колодій», тобто, поліно чи кийок 
прив’язували до ноги хлопцеві 
чи дівчині, а то і матерям. Це дій-
ство із колодкою проходило цілий 
тиждень. У понеділок ввечері об-
ходили ті родини, в яких молодь 
не пошлюбилася, а саме, хлопці – 
після 25, дівчата – після 20 років. 
Не знімали колодки доти, доки не 
відкупляться, тобто не поставлять 
могрич.

У різних регіонах України 
Колодій відзначався по-різному 
(пов’язували чоловіків хустками, ті 
мусили відкупитися, чіпляли хуст-
ки або стрічки на колодку, вітали 

зі святом. Той кого вітали – мусив 
почастувати).

На Поліссі колодку ще називали 
«бабським днем». його відзначали 
у п’ятницю. Свято вважалося жі-

ночим і ніхто з чоловіків не смів 
порушити щось, хоч участь 

у святі брали і чоловіки. 
Зустрівши чоловіка на 

вулиці, садовили його 
на сани чи віз і везли 
туди, де збирались 
жінки. «Колодка» му-
сила викупитись – за-
годити музик і госпо-
дарів. Співи, музика, 

танці тривали аж до 
півночі. Подібний обряд 

існував і в дівочих гуртах.
Є ще одне припущення. 

Можливо, в дохристиянські 
часи Колодій був покровителем 
подружнього життя. Тому, саме в 
М’ясниці, а селяни вважали цей час 
найкращим для народження дітей 
(найкращий час одужання поро-
діллі, бо далі починалися весняні 
роботи.) У процесі християнізації 
ім’я покровителя шлюбу було витіс-
нено та загубилося його первісне 
призначення.

Обряд Колодія широко відзна-
чався по всій Україні аж до серед-
ини хіх століття. Він не має анало-
гів у світі, хоч має свої оригіналь-
ні регіональні особливості. його 
спільне смислове навантаження 
– це турбота про одруження і на-
родження дітей як продовжувачів 
роду. Тому говорили «не женився 
єси, то колодку неси».

Марія Масловська

колодій чи Масляна?


