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З ДНЕМ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ ! 
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З   Д Н Е М  З А Х И С Н И К А  У К Р А Ї Н И  

Шановні друзі! Прийміть  найкращі побажання і щирі поздоровлення зі 
святом Покрови Божої матері, Днем захисника України, Днем україн-
ського козацтва – святом мужності, честі й доблесті, стійкості і шля-

хетності, святом гідних і сильних чоловіків! 

Козацтво – звитяжна історія і велика гордість нашого народу, душа України, її надія і обе-
ріг. Козаччина завжди була однією з найяскравіших сторінок української історії, на слав-
них прикладах якої виховувалося почуття національної самоповаги багатьох поколінь ук-
раїнців.  

Це справжнє свято мужності й самовідданості, свято лицарства і благородства, якими во-
лодіють справжні оборонці, визволителі й захисники України. 

Це свято кожного, хто в той чи інший час віддав свої знання, силу, мужність і професіо-
налізм справі захисту нашої держави. 
У такий знаменний день вітаємо всіх чоловіків, хлопців, а також жінок, всіх, хто стоїть на 
захисті кордонів нашої Батьківщини. Ви сильні, стійкі, сміливі і хоробрі. Нехай служба 
буде спокійною, мирною, а життя - яскравим, довгим, а в домі панує тепло, затишок і 
любов. Шана і слава захисникам Вітчизни, слава Україні!   
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Д Е Н Ь  У К Р А Ї Н С Ь К О Ї  П И С Е М Н О С Т І  І  М О В И  

9 листопада – День української писемності та мови  

Шановні студенти, колеги, згадайте улюблений вислів про мову, поетичні ряд-
ки, поділіться ними в інтернет-просторі. Нехай увесь світ чує, знає: ми люби-
мо рідну мову, пишаємося нею, спілкуємося нею, творимо… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
З гордістю підтримуйте заклик О.Олеся: «…Цвіти і сяй, моя державна!»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Хто не любить своєї рідної мови, солодких звуків свого дитинства, не заслуго-
вує на ім`я людини.» (Г.Гердер)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Мова – найвірніший посланець з минулого в сьогодення і з сьогодення у май-
бутнє». (І.Вихованець)  
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В И С Л О В И  П Р О  М О В У  

Подивімося, що казали видат ні письменники, діячі культ ури і народ про рідну мову і ще 
більше будемо любит и і цінуват и свою – солов'їну, калинову, барвінкову... 

1. Українці – стародавній народ, а мова їхня багатша і всеосяжніша, ніж персидська, ки-
тайська, монгольська і всілякі інші. Евлія Челебі (улюблений вислів Лендрик Л.П.) 

2. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ми повинні бути свідомі 
того, що мовна проблема для нас актуальна і на початку ХХІ століття, і якщо ми не 
схаменемося, то матимемо дуже невтішну перспективу. Ліна Кост енко (улюблений 
вислів Харчишиної О.М.) 

3.  Рідна мова – не полова: її за вітром не розвієш. Українське прислів’я (улюблений ви-
слів Єрохіної Н.М.) 

Мова – то серце народу: гине мова – гине народ. Іван Огієнко (улюблений вислів Мат ві-
єнко В.М.  
1. Мова – це кров, що оббігає тіло нації. Виточи кров – умре нація. Юліан Дзеро-

вич (улюблений вислів Кост енко Н.М.) 
2. Мова – це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ревно ми всі плекатиме-

мо її. Олесь Гончар (улюблений вислів Вовк Л.А.) 
3. Бринить-співає наша мова, чарує, тішить і п’янить. Олександр Олесь (улюблений ви-

слів Ст аровойт ової А.А.) 
4. Рідна мова дається народові Богом, чужа – людьми, її приносять на вістрі ворожих 

списів. Василь Захарченко (улюблений вислів 
 Єрохіної О.М.) 

1.  Мова росте елементарно разом з душею народу. Іван Франко (улюблений вислів Ряб-
ченко Г.В.) 

2.  Хто нікчемну душу має, то така ж у нього мова. Леся Українка (улюблений вислів 
Бойко Н.М.) 

3. Слова росли із грунту, мов жита. Добірним зерном колосилась мова. Вона як хліб. 
Вона свята. І кров’ю предків тяжко пурпурова. Ліна Кост енко (улюблений вислів Бон-
дар Н.П.) 

4. Граматика керує навіть царями. Жан-Бат ист  Мольєр (улюблений вислів 
Дудченко Н.Й.) 

1. Наші мови – це наше відображення, і якщо ви говорите мені, що наша мова занадто 
бідна, щоб точно висловити найкращі думки, тоді вже скажіть: що швидше ми зникне-
мо з лиця землі, то краще. Магат ма Ганді 

(улюблений вислів Святецької Л.І.) 

1. Освіта – це вид гігієни. Письмо з помилками – то як невимиті руки чи зу-
би. Василь Ст ус (улюблений вислів Дуки Н.О.) 

Мова зникає не тому, що її не вчать інші, а тому, що нею не говорять ті, хто її 
знає. Хосе-Марія Арце (улюблений вислів Лендрик Н.М.)  
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Д Е Б Ю Т  П Е Р Ш О К У Р С Н И К А  

1. Рідна мова – мати єдності, батько громадянства і сторож держави. Мікалоюс Даук-
ша (улюблений вислів Пендер О.В.) 

2. Знання людині, що крила пташині. Українське прислів’я (улюблений вислів Губат ен-
ко Н.А.) 

3. Мова – духовне багатство народу. Щоб любити — треба знати, а щоб проникнути в 
таку тонку й неосяжну, величну й багатогранну річ, як мова, треба її люби-
ти. Василь Сухомлинський (улюблений вислів 

 Дудник Л.А.) 

1. Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя. Франсуа Во-
льт ер (улюблений вислів Лесь В.М.) 

2. Заговори, щоб я тебе побачив. Сократ  (улюблений вислів 
Биковської Т.О.) 

1. Ну що б здавалося, слова… Слова та голос – більш нічого. А серце б’ється – ожива, 
Як їх почує!.. Тарас Шевченко (улюблений вислів Щелкунової А.О.) 

2. Мов поганих не існує в світі, є лише погані язики. Анат олій Борт няк (улюблений 
вислів Гурський С.П.) 

3. Мова вмирає, коли наступне покоління втрачає розуміння значення слів. Василь Го-
лобородько (улюблений вислів Однорога М.А.) 

4. Мова — це великий дар природи, розвинутий і вдосконалений за тисячоліття з того 
часу, як людина стала людиною. Кіндрат  Крапива (улюблений вислів Рой Н.М.) 

5. Найбільше і найдорожче добро кожного народу — це його мова, та жива схованка 
людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає І своє давнє життя і 
свої сподіванки, розум, досвід, почування. Панас Мирний (улюблений вислів Іщук 
В.В.) 

6. Поки жива мова в устах народу, до того часу живий і народ. І нема насильства не-
стерпнішого, як те, що хоче відірвати в народу спадщину, створену незчисленними 
поколіннями його віджилих предків. Кост янтин Ушинський (улюблений вислів Бойко 
в.М.) 

7. Мова — втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо 
її, розвиваймо її! Борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мо-
ви, за багатство мови... Максим Рильський (улюблений вислів Москаленко Л.Б.) 

8. Дивуєшся дорогоцінності мови нашої: в ній що не звук, то подарунок, все крупно, 
зернисто, як самі перла. Микола Гоголь (улюблений вислів Заяць Є.Д.) 

9. Скільки української мовної території, стільки й української державності. Іван За-
єць (улюблений вислів Дят лової Н.В.) 

10. Рідна мова на чужині ще милішою стає. Павло Грабовський (улюблений вислів Ма-
тусевич О.В.) 

11. Мова – це глибина тисячоліть. Микит а Шумило (улюблений вислів Ст епанчук С.Л.) 
12. Яке прекрасне рідне слово! Воно – не світ, а всі світи. Володимир Сосю-

ра (улюблений вислів Савчук Л.А.) 
13. Слово – то мудрості промінь, слово – то думка людська. Олена Пчілка (улюблений 

вислів Кривенької Н.М.) 
       34.Мова – коштовний скарб народу. Іван Франко (улюблений вислів Нагалевської 
Н.В.) 
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К Р А Щ И Й  С Т У Д Е Н Т  Р О К У  

Кращий студент року 2020 
Студентські роки - найщасливіші у житті кожної людини.У них визріває перше кохання, поглиб-
люється пізнання світу, відбудеться становлення особистості та обирається подальший шлях. 

 Зі студентської лави починається довга й наполеглива дорога пошуків, стверджень і досягнень у 
науці, мистецтві, культурі. Зі студентства формується українська національна еліта. 

18 листопада 2020 року у ВСП "Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського наці-
онального аграрного університету" відбувся конкурс"Кращий студент року 2020" в режимі он-
лайн. 

Конкурс оцінювало журі у складі: 

1. Голова журі – Кривенька Наталія Миколаївна - вихователь гуртожитку №2. 
2. Чала Інна Тимофіївна – викладач дисципліни «Безпека життєдіяльності» 

3. Бадін Олег Миколайович – викладач спецтехнічних дисциплін. 
4. Іщук Вікторія Вікторівна – викладач  економічних дисциплін. 
5. Загородня Світлана Олександрівна  – практичний психолог коледжу. 
А також, члени журі від студентського парламенту: 

1. Смолярчук Олександр, студент групи К-22 

2. Гулевата Оксана, студентка групи КД-21 

3. Якобчук Марія, студентка групи Т-41 

4. Порошина Діана, студентка групи В-22 

5. Котляр Тимофій, студент групи ІДП-31 
Конкурсна програма включала в себе такі етапи: візитна картка " Я особистість" та презентація 
своєї майбутньої професії. 

Технологічне Відділення представляла студентка ІІІ курсу, групи Т-31, Бачинська Дар'я, яка 
була нагороджена дипломом у номінації «Цілеспрямованість». 

Економічне Відділення - студенти ІІ курсу, групи Е-21, Бєлозьорова Олександра, що виборола 
диплом  за перемогу у номінації «Оригінальність» та Ярослав Катаєв, який отримав диплом за 
перемогу у номінації «КРЕАТИВНІСТЬ».  

Відділення ветеринарної медицини - студентка ІІІ курсу, групи В-31, Катерина Пилипчук, яка 
була нагороджена дипломом у номінації «Обдарованість».. 

Представник холодильно-технологічного відділення - студент ІІ курсу, групи К-22, Захаров 
Олександр. який був нагороджений дипломом у номінації «Надія України». 

А переможцем конкурсу "Кращий студент року 2020" став представник Відділення Інформацій-
них Технологій, студент ІІІ курсу, групи ІДП-31,Черняков Даніїл. 

Вітаємо Даніїла з перемогою і бажаємо йому реалізувати себе та свій творчий потенціал, а та-
кож бути гідною людиною та стати кваліфікованим спеціалістом. 

https://www.facebook.com/groups/1837302703184432/user/100024474939522/?__cft__%5b0%5d=AZUvzPpcIBTD0yiuhuLhkAE-f758Qr6hUGLzN3EK90HQUSEeDRGtwpbo9lOggx8Cmnk5Gn4f5o2D8dIJpxxBJImkgvLBiAWq5-Pd33dwI6QyCcQQbqwrs_kxkgFy9QFxdpVFSZVUg27B6urf2GyqpMKSeowgQLCitxwlrM8pPt3IW
https://www.facebook.com/groups/1837302703184432/user/100024231547835/?__cft__%5b0%5d=AZUvzPpcIBTD0yiuhuLhkAE-f758Qr6hUGLzN3EK90HQUSEeDRGtwpbo9lOggx8Cmnk5Gn4f5o2D8dIJpxxBJImkgvLBiAWq5-Pd33dwI6QyCcQQbqwrs_kxkgFy9QFxdpVFSZVUg27B6urf2GyqpMKSeowgQLCitxwlrM8pPt3IW
https://www.facebook.com/groups/1837302703184432/user/100056768623047/?__cft__%5b0%5d=AZUvzPpcIBTD0yiuhuLhkAE-f758Qr6hUGLzN3EK90HQUSEeDRGtwpbo9lOggx8Cmnk5Gn4f5o2D8dIJpxxBJImkgvLBiAWq5-Pd33dwI6QyCcQQbqwrs_kxkgFy9QFxdpVFSZVUg27B6urf2GyqpMKSeowgQLCitxwlrM8pPt3IW
https://www.facebook.com/groups/1837302703184432/user/100056768623047/?__cft__%5b0%5d=AZUvzPpcIBTD0yiuhuLhkAE-f758Qr6hUGLzN3EK90HQUSEeDRGtwpbo9lOggx8Cmnk5Gn4f5o2D8dIJpxxBJImkgvLBiAWq5-Pd33dwI6QyCcQQbqwrs_kxkgFy9QFxdpVFSZVUg27B6urf2GyqpMKSeowgQLCitxwlrM8pPt3IW
https://www.facebook.com/groups/1837302703184432/user/100024268472686/?__cft__%5b0%5d=AZUvzPpcIBTD0yiuhuLhkAE-f758Qr6hUGLzN3EK90HQUSEeDRGtwpbo9lOggx8Cmnk5Gn4f5o2D8dIJpxxBJImkgvLBiAWq5-Pd33dwI6QyCcQQbqwrs_kxkgFy9QFxdpVFSZVUg27B6urf2GyqpMKSeowgQLCitxwlrM8pPt3IW
https://www.facebook.com/groups/1837302703184432/user/100024268472686/?__cft__%5b0%5d=AZUvzPpcIBTD0yiuhuLhkAE-f758Qr6hUGLzN3EK90HQUSEeDRGtwpbo9lOggx8Cmnk5Gn4f5o2D8dIJpxxBJImkgvLBiAWq5-Pd33dwI6QyCcQQbqwrs_kxkgFy9QFxdpVFSZVUg27B6urf2GyqpMKSeowgQLCitxwlrM8pPt3IW
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Д Е Н Ь  П А М ' Я Т І  Ж Е Р Т В  Г О Л О Д О М О Р І В  

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не будьте глухими благаю вас, люди, 

Не будьте глухими, вас Богом молю. 

Не будьте байдужими, не цурайтесь покути. 

І пам'яті свічу ви запаліть свою! 

Голодомор 1932-1933 років – страшна трагедія в історії нашої держави, яка забрала життя  

мільйонів людей. Невідома навіть точна цифра. Щоб не повторилися такі події, ми  

повинні знати і пам’ятати про них. 

Щорічно четвертої суботи листопада українці вшановують пам’ять про жертв голодоморів 
1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 років в Україні. 

У цей день студенти ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського НАУ» 
приспускають Державний Прапор і хвилиною мовчання вшановують пам’ять про загиблих. 
Покладанням колосків, квітів, запалених свічок та хліба до пам’ятного знаку жертвам голо-
доморів, таким чином згадують своїх рідних та близьких, які загинули в ті страшні роки.  

 

 

Традиційною скорботною акцією цього дня є "Запали свічку пам’яті". Долучитися до неї 
доволі просто – після загальнонаціональної хвилини мовчання достатньо запалити свічку 
на своєму вікні.

Поєднає нас вона в цей час. 

Хай сьогодні спогади лунають. 

Пам'ять чиста, світла і велична 

Хай єднає нас! 
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