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НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУТЕ.

  9 травня 1945 року назавжди ввійшло в 
історію як День Перемоги у найбільшій 
і найкривавішій війні на нашій планеті.    
Для українців, як і для всіх інших народів, 
об'єднаних тоді в СРСР, Велика Вітчизняна 
війна була боротьбою за право на вільне 
життя, за свою землю, за гідне майбутнє. 
Це була справедлива, визвольна, священна 
війна проти підступного і жорстокого воро-
га, який виношував плани перетворити на 
рабів слов'ян та інші народи, віднесені на-
цистами до так званої «нижчої» раси.
  Полум'я Другої світової війни, складовою 
якої була Велика Вітчизняна війна радянсь-
кого народу проти німецько-фашистських 
загарбників, палахкотіло шість років.
 Битви йшли на території країн Європи, 
Азії та Африки, на неосяжних морських і 
океанських просторах.

  Армії сторін, що воювали, нараховували 
понад 110 млн. чол.. Війна забрала понад 50 
млн. життів. Понад 40 місяців - з червня 1941 
по жовтень 1944р. - палало на українській 
землі полум'я ВВВ.Територія України ста-
ла ареною найзапеклішого збройного про-
тиборства двох могутніх держав. Букваль-
но кожен клаптик її землі переораний бом-
бами, снарядами, перекопаний солдатсь-
кими лопатами, рясно политий кров'ю. Тут 
відбувалися найжорстокіші битви війни і за-
гинуло чи не найбільше бійців та командирів 
Червоної армії.
   Пам'ять про ці жертви, про ратний і тру-
довий подвиг народу зобов'язує нас пе-
рейнятися усвідомленням того, що, якби 
не було спільної  Перемоги над фашиз-
мом, покоління, що прийшли в життя після 
війни, взагалі й не народилися, і не було б 
не лише України як суверенної держави, а й 
української нації.
   Ми завжди пам'ятатимемо ціну, яку запла-
тили наші батьки і діди за сьогоднішній мир 
в Україні, за надану можливість наступним 
поколінням жити, народжувати і виховува-
ти дітей. Будемо ж гідні ратного і трудового 
подвигу наших батьків. Зробимо все від нас 
залежне, щоб розквітав, ставав красивішим 
і заможнішим рідний край.
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«БЛАГОДІЙНОСТІ НЕМАЄ МЕЖ»

  «Благодійності немає меж», саме таким 
кредом керувались студенти та викладачі 
ДВНЗ «Чернівецький транспортний ко-
ледж», коли організовували концерт на 
підтримку дітей хворих на рак, на якому 
виступили творчі колективи з навчальних 
закладів нашого міста.
  За ініціативи студентів та за підтримки 
дирекції у коледжі подібний захід прово-
диться вперше, але ми сподіваємось, що це 
стане доброю традицією і долучиться ще 
більше небайдужих, адже бажання твори-
ти добро є найкращими ознаками сучасного 
українського суспільства.
   До даного заходу долучилось дуже бага-
то молодих та енергійних, не байдужих до 
чужого горя дітей, головним прагненням 
яких було допомогти  тим, хто цього дійсно 
потребує.

 Студенти віддавали себе повністю, не 
жаліючи ні часу ні сил заради цієї благодійної 
справи.

  Духом благодійності прониклись май-
же всі студенти нашого навчального закла-
ду, кожен хотів докласти якусь частинку до 
загальної справи, кожен старався чимось до-
помогти: будь то покупка вхідного квитка на 
концерт, або допомога в підготовці свята. 
Ніхто не був байдужим, ніхто не відмовлявся 
допомогти. Велику допомогу у підготовці 
робили адміністрація навчального закладу 
та викладачі, які теж прикладали багато зу-
силь для того, щоб все вдалося.

  Студентами та викладачами нашого  ко-
леджу було виконана маса роботи, для того 
щоб все пройшло вдало. Будь яка дрібниця 
могла б дорого коштувати організаторам да-
ного концерту. 
  Виступ пройшов вдало, і результат не за-
ставив себе довго чекати. На цьому концерті 
було зібрано 8750 гривень, і хоча сума не 
настільки велика, але все ж таки вона може 
допомогти дітям які цього потребують і дати 
їм надію на щасливе життя в майбутньому. 
  За словами головного організатора нашо-
го концерту, студента 21 групи колійного 
господарства, Тараса Білінського: «…Ці 
маленькі діти, я вважаю, що не важливо 
яку саме суму ми зберемо, але ми покаже-
мо, що ми можемо. Якби велика кількість 
людей робила такі концерти, то наш світ би 
змінився».
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  На цей захід,завітав завідуючий відділення 
кардіоонкогематолог і їЧернівецької 
обласної клінічної дитячої лікарні Гнатюк 
Михайло Григорович. Саме на пацієнтів, які 
перебувають на лікуванні у його відділенні, 
будуть витрачені кошти, що були зібранні 
під час благодійного концерту. Онкохво-
рих діток зараз у лікарні є 14, кожній малечі 
потрібний догляд, підтримка та кошти на не 
дешеве лікування. Часто батьки просто не 
можуть зібрати всі кошти на лікування своєї 
дитини, тому допомога кожної небайдужої 
людини дуже ціниться. Досить тільки по-
дивитись на вдячні очі люблячої матері, і 
розумієш всю цінність свого вчинку. Кожна 
гривня віддана на лікування цих дітей може 
врятувати життя.

За  словами завідувача : «Наші діти прак-
тично вже почали проводити такі акції, щоб 
допомогти іншим дітям. Я вважаю, що це 

правильно, дуже приємно, що є люди які не 
стоять в стороні від проблем».
 Кожен хто долучився до нашого 
благодійного концерту зробив велику справу 
у допомозі тим, хто її найбільше потребує. 
Кожна зібрана гривня  буде направлена на 
допомогу онкохворим діткам, які так їх по-
требують.
   Разом ми зможемо змінити цей світ на 
краще, і чим більше людей зможуть проник-
нутись цієї думкою, тим більше добрих ре-
чей ми зможемо зробити. Чим більше людей 
відкликнуться на поклик про допомогу, тим 
більше людських життів ми зможемо вряту-
вати.

  Хочемо подякувати всім, хто долучився до 
даної акції, всім , хто поділяє наше розуміння 
спільної відповідальності за вирішення на-
гальних суспільних проблем, особливо у 
сфері збереження та охорони здоров’я мо-
лодого покоління. Всім хто доклав зусиль 
до підготовки даного концерту та всім його 
учасникам. 
   Дякуємо всім хто не пожалів свого часу та 
сил і підтримав цю благородну справу. Чим 
більше буде проводитись таких акцій, тим 
кращим стане світ і життя в ньому.



–  Студ е н т с ький  е кс пр е с  –4 № 5 (5)
квітень  2013

Перше слово - МАМА

  Матір – продовжувачку роду, шанували в 
усі часи. Одним з найдавніших свят, присвя-
чених матері, вважається фестиваль на честь 
богині Реі, дружини бога Кроноса та матері 
численних богів і богинь, який відзначали 
навесні в Стародавній Греції.
   На початку 17 століття в Англії в четвер-
ту неділю Великого посту стали святкува-
ти неділю матері (Mothering Sunday) – свя-
то всіх матерів Англії. У цей день було при-
йнято провідувати мам і приносити їм у по-
дарунок спеціальний торт, який так і нази-
вався «материнський торт». Також в неділю 
матері всі слуги, котрі працювали і жили у 
багатих родинах, отримували вихідний для 
того, щоб провести його зі своїми матерями.  
  Однак міжнародним святом День матері 
став завдяки США. Перша спроба започат-
кувати день матері в Сполучених Штатах 
датується 1872 роком – відома американсь-
ка пацифістка Джулія Уорд Хоув запропо-
нувала відзначати день єдності матерів у 
боротьбі за мир в усьому світі. Але, мабуть, 
тому що це свято швидше нагадувало День 
миру, а не День матері, широкої підтримки 
ініціатива Джулії Уорд не отримала ні в 
рідній країні, ні власне у світі.
  Друга спроба американців, присвятити 
один день у році мамі, була більш успішною.

 У 1907 році молода американка Анна 
Джервіс з Філадельфії, у якої передчасно 
померла її власна мати, атакувала державні і 
законодавчі органи США листами з прохан-
ням започаткувати день вшанування матерів. 
Через три роки її наполегливість принесла 
результат – у 1910 році штат Вірджинія пер-
шим визнав День Матері офіційним святом. 
А ще через чотири роки, у 1914 році, Пре-
зидент Вудро Вільсон оголосив День матері 
офіційним святом всіх штатів Америки і з 
тих пір в США його відзначають щорічно.
  Поступово друга неділя травня стала свя-
том мам ще для 23 країн світу, а понад 30 
країн обрали для нього інші дні.
      Українці вперше відзначили День матері 
в 1928 році – але не на рідній землі, а в 
Канаді, де його провів Союз українок цієї 
країни.
     У 1929 році завдяки організаторським 
старанням редактора тижневика «Жіноча 
доля» Олени Кісилівської, День матері при-
йшов в Галичину.
   Свято День матері прийшло до нас 
відносно недавно – в Росії його відзначають 
з 1998 року в останню неділю листопада, в 
Україні – з 1999 року у другу неділю трав-
ня. На відміну від 8 березня, коли вітають 
абсолютно всіх представниць прекрасної 
статі, у день матері вшановують тільки мам 
і майбутніх мам – вагітних жінок. Дата свят-
кування Дня Матері саме 2 неділю травня 
була прийнята після офіційного указу Пре-
зидента України Леоніда Кучми.
  У Росії свято «День матері» започаткова-
но в 1998 році. Згідно з Указом Президента 
Росії Б. Єльцина від 30 січня 1998 року № 
120 «Про День матері» свято День Матері 
відзначається в останню неділю листопада.



–  Студ е н т с ький  е кс пр е с  – 5№ 5 (5)
квітень  2013

    Чорнобильська аварія дотепер вважається 
самою руйнівною в історії ядерної енер-
гетики. Радіоактивні випадання в основ-
ному зосереджені на території трьох 
колишніх радянських республік, найближ-
че розташованих до станції, однак у низь-
ких концентраціях радіоактивність по-
ширилась також на більшій частині всієї 
північної півкулі. Протягом десятиліття 
після вибухів, що зруйнували ядерний ре-
актор на Україні, ця аварія і її наслідки ре-
тельно вивчалися. Сьогодні у фахівців є за-
гальне уявлення про те, що відбулося, чому 
це сталось і які основні наслідки.
 Реактор четвертого енергоблоку 
Чорнобильської АЕС був цілком зруйнова-
ний вибухами, що зірвали дах будинку ре-
актора і привели до викиду великого обся-
гу уранового палива й інших радіоактивних 
матеріалів у навколишнє середовище. За-
лишки реактора в даний час знаходяться 
усередині великої конструкції, відомої як 
«укриття» чи «саркофаг», побудованої че-
рез декілька місяців після аварії.
    Радіоактивні матеріали дуже низького 
рівня активності можна було знайти прак-
тично по всій північній півкулі. З урахуван-
ням розпаду сумарний випад радіоактивних 
речовин становив 50 мільйонів кюрі. Це 
рівнозначно наслідкам вибуху більш як 500 
атомних бомб, подібних до тих, які скинуті 
в 1945 році американськими збройними си-
лами на японське місто Хіросіму.   
    Завдяки рішучим діям воєнізованої 
пожежної охорони Чорнобильської АЕС 
та інших підрозділів пожежу на покрівлях 
ЧАЕС о 6 годині 35 хвилин 26 квітня було 
повністю ліквідовано. Втім, незважаючи ні 
на які труднощі й небезпеку, саме пожеж-
ники опинялися у найкритичніших місцях 
і розв'язували надзвичайно гострі питання. 
Це стосується насамперед команди у складі 
п'яти пожежників з Білої Церкви на чолі з 

Пам'ятна дата

майором Г. Нагаєвським, які, ризикуючи 
життям, зуміли вивести радіоактивну воду 
з-під зруйнованого реактора, чим запобігли 
водневому вибуху небаченої сили.
   27 квітня до робіт по локалізації аварії 
було залучено військові частини, зокрема, 
армійську авіацію. Для виконання робіт зна-
добилося понад 1800 вертольото-вильотів. В 
результаті до 6 травня 1986 року потужність 
радіоактивного викиду з аварійного реакто-
ра зменшилася в декілька тисяч разів.
  Приблизно 200 000 працівників (відомих 
як «ліквідатори») з місцевої міліції і пожеж-
них служб, армії і добровольців були в 1986 і 
1987 роках спочатку залучені до стримуван-
ня і ліквідації аварії, знаходячись на перед-
ньому краї чи виконуючи адміністративну 
роботу. 27 квітня до робіт по локалізації 
аварії було залучено військові частини, зо-
крема, армійську авіацію. Для виконання 
робіт знадобилося понад 1800 вертольото-
вильотів. В результаті до 6 травня 1986 
року потужність радіоактивного викиду з 
аварійного реактора зменшилася в декілька 
тисяч разів.
   26 квітня 1986 року – одна з найтрагічніших 
дат в історії людства: на четвертому блоці 
Чорнобильської атомної електростанції за 
110 кілометрів від столиці України Києва, 
майже в центрі Європи, сталася аварія, яку 
обґрунтовано кваліфікують як найбільшу 
в світі техногенну й екологічну катастро-
фу. Втім, Чорнобиль не минув. Він промо-
висто нагадує про себе щодня численними 
проблемами в різних сферах суспільства, у 
долі мільйонів людей, житті кожного з нас. 
Тож треба пам'ятати: майбутнє підкоряється 
людині тоді, коли вона здатна глибоко і 
всебічно осмислювати минуле і, макси-
мально мобілізуючи творчий потенціал, 
вміти отримувати уроки з допущених по-
милок і прорахунків, шукати нових засобів 
вирішення завдань.
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СТУДЕНТА 15 ГРУПИ
 ЗА ІІІ МІСЦЕ  

В  ОБЛАСНІЙ  ОЛІМПІАДІ
З МАТЕМАТИКИ  

СЕРЕД  СТУДЕНТІВ 
 ВНЗ  І-ІІ  РІВНІВ  АКРЕДИТАЦІЇ  ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 
Викладач:

Музика Алла Петрівна

Христос Воскрес, Воістину Воскрес!

  З нагоди світлого величного христи-
янського свята – Воскресіння Христового, 
прийміть сердечні вітання та найкращі по-
бажання – міцного здоров’я, добра, злаго-
ди та Божого благословення. Нехай цей день 
гуртує всіх нас навколо давніх християнсь-
ких цінностей: доброти, терпимості, мило-
сердя, любові до ближнього. Нехай у день 
Cвятої Неділі торкнеться вас Господня бла-
годать. Нехай в день Світлого Христового 
Воскресіння за столом збереться вся ваша 
велика родина, а стіл прикрасять великодні 
паски.
  Хай диво Християнського Воскресіння 
надихає Вас на добрі та праведні справи, на-
повнить радістю Ваші серця.
   Христос Воскрес, Воістину Воскрес!


