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БУДУЄМО ФУНДАМЕНТ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Голова комісії Інформаційних технологій, викладач, спеціаліст вищої 

категорії, викладач-методист 

 
 У  серпні 2018 році у ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та 

фізичною підготовкою» розпочато новий освітній проект у галузі 

кібербезпеки.  

Мета проекту: започаткувати професійну підготовку 

кваліфікованих робітників у галузі кібербезпеки за новою 

професією широких кваліфікацій «Майстер з кібербезпеки», 

розроблення професійного та освітнього стандартів.  

Завдання проекту. В умовах розвитку інформаційних 

технологій, глобалізації світової економіки, модернізації 

виробництва, динамічні зміни на ринку праці зумовлюють 

потребу  у професіях широких кваліфікацій та ставлять 

принципово нові вимоги до змісту та процесу навчання (у 

професійній підготовці кваліфікованих робітників).  

Кібербезпека – це безпека інформації та інфраструктури в 

цифровому середовищі, що її забезпечує. Кібербезпека 

передбачає досягнення і збереження властивостей безпеки в 

ресурсах організації або користувачів, що спрямовані на 

запобігання відповідним кіберзагрозам. 

На сучасному етапі розвитку науки і техніки кібербезпека 

кожної  розвинутої держави перетворюється на одну з 

найважливіших галузей високотехнологічного суспільства. 

В законі України «Про основні засади забезпечення кібербезпки України», який набрав 

чинності з 09.05.2018 р., зазначено, що кібербезпека – це «захищеність життєво важливих 

інтересів людини і громадянина, суспільства та держави під час використання кіберпростору, за 

якої забезпечується сталий розвиток інформаційного суспільства та цифрового 

комунікативного середовища, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних і 

потенційних загроз національній безпеці України у кібербезпеці». 

Кіберзагрози існують повсюди, де застосовуються інформаційні технології.  

«Ми вже сьогодні маємо робити те, про що інші завтра будуть лише мріяти!» - 

професійне кредо директора Київського професійного коледжу Петровича Василя. 

З метою реалізації проекту була створена творча група. 

Проект представлено на широкий загал під час проведення  конференції/тренінгу для 

адміністрації закладів професійної (професійно-технічної) освіти та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 

України щодо впровадження в освітній процес програм з кібербезпеки, яка 18 жовтня 2018 року 

відбулася на базі  ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою і фізичною 

підготовкою». 

Захід організували за ініціативи громадського об’єднання «Українська академія 

кібербезпеки» (директор Андрій Пазюк) спільно з Центром кращого Інтернету та Інститутом 

модернізації змісту освіти МОН України, за підтримки Міністерства освіти і науки України та 

Антикризового центру кіберзахисту бізнесу Торгово-промислової палати України, а також 

Програми малих грантів публічної демократії Посольства США в Україні. 
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У конференції взяли участь 

близько 100 представників закладів 

професійної (професійно-технічної 

освіти), коледжів та вишів з усієї України. 

З привітальним словом до учасників 

конференції звернулися Андрій Пазюк 

(директор ГО «Українська Академія 

кібербезпеки»), Віра 

Терновська (спеціаліст із академічних 

зв’язків, секція публічних відносин, 

Посольство США в Україні), Володимир 

Коляденко (віце-президент Торгово-

промисловоі палати, Голова Комітету з 

електронних комунікацій), Ірина 

Шумік (Генеральний директор директорату професійноі освіти МОН України). 

 

У ході конференції працювали три робочі панелі: 

 панель І «Місце і роль професійної освіти в забезпеченні потреб кібербезпекової 

галузі у професійних кадрах» 

 панель ІІ «Вимоги до 

освітньо-кваліфікаційного і 

професійного рівня молодших 

спеціалістів і робітників у галузі 

кібербезпеки» 

 панель ІІІ «Змістовне 

наповнення навчальних програм з 

кібербезпеки та потреби індустрії». 

Саме в межах роботи першої 

панелі, Олег Бондаренко, начальник 

управління закладів професійної 

освіти, прогнозування та розвитку 

інфраструктури освіти Департаменту 

освіти і науки КМДА, презентував 

присутнім зазначений освітній проект. У виступі Олега Бондаренка зазначалося про 

актуальність такої підготовки, яка 

дозволить подолати прірву, що існує 

сьогодні між потребами роботодавців і 

професійною підготовкою випускників 

закладів професійної освіти, та 

сприятиме їхньому успішному 

працевлаштуванню. 

Директор коледжу Василь 

Петрович наголосив на важливості 

здійснення професійної підготовки з 

кібербезпеки на всіх рівнях 

Національної рамки кваліфікацій та 

розроблення наскрізних мобільних 

освітніх програм для забезпечення 

ступеневої професійної підготовки 

фахівців в галузі кібербезпеки на всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях: від кваліфікованого 

робітника до магістра. Приємно, що зазначений проект підтримано урядовими освітніми 
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органами та профільними об’єднаннями, науковими та освітніми установами, підприємствами 

ІТ-індустрії. 

На конференції також презентовано досвід Сполучених Штатів Америки з реалізації 

освітніх проектів в рамках Національної освітньої ініціативи у сфері кібербезпеки (NICE), 

проведено тренінг-презентацію з використання цифрових технологій в освітньому процесі та 

вебінар щодо використання кібербезпекових освітніх ресурсів. 

За результатами роботи конференції напрацьовані рекомендації Міністерству освіти і 

науки України, закладам, які здійснюють підготовку кваліфікованих робітників та фахівців у 

сфері професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, академічній спільноті, 

державним організаціям та представникам ІКТ-індустрії. В рекомендаціях зазначено про 

необхідність консолідації зусиль задля розвитку кібербезпекової спільноти України, всебічне 

сприяння всіх зацікавлених сторін реалізації дієвої стратегії у галузі кібербезпекової освіти. 

Проект активно розвивається. І вже 26 листопада 2018 

року в Києві відбувся навчальний тренінг для педагогів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти та ВНЗ І-

ІІ рівнів акредитації з питань кібербезпеки за участі 

представників США та Академії Cisco. Організаторами 

заходу виступили ГО «Українська академія кібербезпеки» за 

підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки в 

Україні, Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти» та представництва компанії Cisco 

в Україні. Тренінг проводився з метою ознайомлення його 

учасників із досвідом роботи з кібербезпеки провідних закладів США, отримання знань та 

навичок з кібербезпеки, а саме: місце кібербезпеки в сучасному світі, концепції і методи 

реалізації інформаційних атак, захист даних та конфіденційність, захист організації, безпечна 

поведінка в Інтернеті та соціальних мережах. Викладачі та майстри виробничого навчання 

Возненко Людмила, Іванова Валентина, Захарєнков Євген, Волошкова Лада взяли участь у 

тренінгу і стали сертифікованими інструкторами з кібербезпеки. Вони також опанували 

навчальний очно-дистанційний курс Академії  Cisco “Вступ до кібербезпеки».  

Здійснивши моніторинг сайтів пошуку роботи, інтернет оголошень провідних компаній 

різногалузевого спрямування, потреб державних структур, підприємств ІТ-індустрії та сфери 

послуг, організацій та установ діяльність яких пов’язана з використанням та/або виробленням 

інформації,  творча група  розробила концепцію нової професії « Майстер з кібербезпеки» та 

проект її кваліфікаційної характеристики. 

За задумом розробників майстер з кібербезпеки повинен налагоджувати програмні та 

апаратні засоби комп’ютерної й мережевої безпеки, виявляти,  усувати та нейтралізувати 

віртуальні загрози в комп’ютерних системах організацій,  виконувати професійні завдання 

пов’язані із захистом інформації,  підтримкою цілісності даних, оцінкою загроз та вразливостей 

комп’ютерної системи, організацією систем управління доступом на підприємствах, установах, 

організаціях усіх форм власності та сфер діяльності тобто.  

Розроблена характеристика з професії «Майстер з кібербезпеки» містить необхідні 

звання, вміння, навички та відображає сучасні виробничі функції нового робітника, їх 

відповідність вимогам підприємств-замовників кадрів у сфері ІТ-індустрії 

Висовується достатньо високі вимоги до рівня підготовки оволодіння англійською мови 

для виконання професійних завдань і прийняття професійних рішень. 

Розроблений проект кваліфікаційної характеристики/професійного стандарту 

обговорюється та вже отримав схвальні відгуки від  факультету міжнародних відносин 

Національного авіаційного університету та Інституту  комп’ютерних технологій Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна». 

Таким чином, розроблена концепція нової професії та проект кваліфікаційної 

характеристики відповідає інтересам громадян України та роботодавців. 
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 МЕТОДИЧНІЙ КОМІСІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДНЗ 

«КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ  З ПОСИЛЕНОЮ 

ВІЙСЬКОВОЮ ТА ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ» ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ 
 

В період  соціокультурних змін, які відбуваються в українському 

суспільстві, перед професійно-технічною освітою постає завдання підготовки 

конкурентоспроможних висококваліфікованих фахівців, здатних 

адаптуватися до динамічних умов праці й виробництва. Проте рівень 

підготовки майбутніх кваліфікованих робітників, навіть сьогодні, не повною 

мірою відповідає вимогам часу та потребує вдосконалення. 

Сучасні тенденції інформатизації, масової комунікації та глобалізації 

суспільства третього тисячоліття змінюють соціальне замовлення на 

професійний  рівень підготовки майбутнього кваліфікованого робітника. Ці зміни  полягають у 

тому, що видозмінюються вимоги до підготовки фахівців, зокрема, в таких напрямах, як 

самостійність отримання освіти; відповідальність за вибір режиму навчальної діяльності та 

інформаційної взаємодії з джерелами знань; планування навчальної траєкторії; готовність 

випускників закладів професійно-технічної освіти до використання сучасних інноваційних 

виробничих технологій у майбутній професійній діяльності. 

Такі соціально-економічні проблеми як вивільнення на українських підприємствах 

робітників низького рівня кваліфікації в зв’язку з впровадженням інноваційних виробничих 

технологій і автоматизованих комплексів; стихійна поява нових, високотехнологічних професій 

на ринку праці; надзвичайна швидкість втрати актуальності величезних масивів інформації; 

інтенсивний перехід робочої сили з виробничої сфери в сферу послуг, у тому числі 

інформаційних; потреба оволодіння здобувачами освіти та студентами технології самостійного 

пошуку, аналізу інформації та професійних знань упродовж життя обумовлюють й інтенсивні 

зміни в системі підготовки кваліфікованих робітників. 

У результаті, в усьому світі в інформаційному освітньому просторі вектор професійної 

підготовки майбутніх кваліфікованих робітників, який орієнтований на якісний результат, все 

більше змінює напрям і на оптимізацію навчального процесу засобами сучасних інноваційних 

педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.   

За цих умов дедалі актуальнішим стає процес використання в навчальному процесі 

підготовки майбутніх кваліфікованих робітників засобів інформаційно-комунікаційних 

технологій як на заняттях, так і  під час здійснення самопідготовки, підвищення рівня знань з 

предметів професійно-теоретичної підготовки здобувачів освіти.   

Реалії життя доводять, що сьогодні майже жодна робітнича професія не уявляється без 

використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Вимогою сучасного ринку праці 

є комп’ютерна грамотність, вміння використовувати галузеві ІКТ.   

Саме тому сьогодні ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та 

фізичною підготовкою», завдяки активному використанню сучасних ІКТ в процесі підготовки 

кваліфікованих робітників, впровадження їх в управлінську діяльність, завжди високо тримає 

звання інноваційного навчального закладу.  

Моніторинг нових технологічних продуктів, програм, які доцільно використовувати в 

навчальному процесі, проведення їх експертизи придатності для педагогічних завдань завжди 

здійснювала методична комісія інформаційних технологій закладу, яку вже багато років очолює 

Людмила Возненко. Під її керівництвом методичною комісією було розроблено стандарт нової 

сучасної професії. Ця професія є найбільш привабливою, сучасною для абітурієнтів і найбільш 

затребувана ними в сучасному суспільстві. 

Серед найважливіших здобутків методичної комісії не лише оновлення змісту освіти, а й 

розроблення системи дистанційної освіти, перемога майже в усіх методичних конкурсах НМК 

ПТО м. Києва, створення методичних розробок, систем тестового контролю. І все це на тлі 

кропіткої праці – щоденної підготовки майбутніх висококваліфікованих робітників. 
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Хотілось би ще висвітлити одну грань діяльності методичної комісії інформаційних 

технологій – розроблення, структурування, наповнення й супровід, упродовж вже багатьох 

років, сайту закладу, який вже за своєю широтою можна назвати освітнім порталом, відкритим 

навчальним освітнім простором коледжу. Саме завдяки йому абітурієнти вперше потрапляють у 

простір майбутньої професії, здобувачі освіти спілкуються, викладачі обмінюються досвідом, 

батьки бачать здобутки дітей, а конкуренти освітніх послуг вчаться.  

Кожного року перед методичною комісією, під час підготовки до тижня професій, постає 

завдання, використанням яких ноу-хау здивувати й вразити гостей, як неповторно організувати 

заходи і презентувати власну роботу, як мотивувати здобувачів освіти до виконання творчих 

робіт, як провести нетрадиційно, по-особливому конкурс серед учнівської молоді «Кращий за 

професією», як підготувати заключний творчий вечір художньої самодіяльності. І цей перелік 

нескінчений. Тільки б вистачило часу й сил. 

Саме завдяки роботі мозкового центру комісії, якісної організації та планування роботи 

свято тижня професії - завжди яскрава і значна подія. 

Тому дуже хотілось би побажати своїм колегам-педагогам, членам методичної комісії 

інформаційних технологій творчої наснаги, наполегливості, любові до дітей і педагогічної 

праці, можливості реалізувати найсміливіші задуми, оскільки директор коледжу Василь 

Петрович завжди підтримує креативну, корисну для закладу ідею та допоможе, щоб вона стала 

реальністю.  

 

З глибокою повагою і любов’ю - Ірина Савченко, учений секретар Національного 

центру «Мала академія наук України» МОН України і НАН України, кандидат 

педагогічних наук, старший науковий співробітник. 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДО ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  НА 

ПРИКЛАДІ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ 
 

Викладач фізики та хімії І категорії М.П.Шиловець  

 

Метод проектів – це базова освітня технологія, що підтримує компетентнісно-

орієнтований підхід в освіті. 

Кожні 5-6 років виникають і мають попит нові області професійної діяльності, відходять 

і поступово припиняють своє існування старі.  

Інтерес до предмету складає 83%; інтерес до практичного матеріалу  – 77%; бажання 

спілкуватися з вчителем – 98%. Залучення учнів до проектної діяльності дозволяє найбільш 

повно визначити і розвивати інтелектуальні та творчі здібності. 

Здобувачі освіти обирають посильні технології для створення своєї роботи, уточнюють, 

аналізують зібрану інформацію, формують висновки. Вчитель виступає в ролі консультанта. 

Результати виконаних проектів повинні бути доступними для всебічного огляду та обговорення. 

Якщо це теоретична проблема, то конкретне  її вирішення, якщо практична – конкретний 

результат, готовий  для використання на уроці, в навчально-виховному процесі, в реальному 

житті. 

Сонячна енергетика 

 

Сонячна енергетика - використання сонячної енергії для 

отримання енергії в будь-якому зручному для її використання вигляді. 

Сонячна енергетика використовує поновлюване джерело енергії й у 

перспективі може стати екологічно чистою.  

Сьогодні сонячна енергетика широко застосовується у випадках, коли 

малодоступність інших джерел енергії в сукупності з достатньою 

кількістю сонячного випромінювання виправдовує її економічно.  
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Сонячні батареї (модуль, панель) являють собою фотоелектричні генератори, принцип 

дії яких базується на фізичній властивості напівпровідників: фотони світла вибивають 

електрони із зовнішньої оболонки атомів. У разі замикання замикання ланцюга виникає 

електричний струм. 

 

Сонячні батареї з'єднують в ланцюзі послідовно, або паралельно, для отримання 

необхідних параметрів струму та напруги.  

 

Особливості використання сонячних батарей: 

 

• Термін служби сонячної батареї понад 25 років. 

•  Типовий ККД сонячної батареї - 14%. 

•  Напруга будь-якої пластини кремнієвого елементу: без навантаження - 0,6 В, під 

навантаженням - 0,5 В (при інсоляції - 1 кВт/м2). 

•  Кремній - другий за поширеністю елемент у Всесвіті, в той же час, всього 2% 

чистого кремнію припадає на сонячну енергетику. 

•  Світовий брак сонячного кремнію оцінюється в 10-15 тисяч тонн на рік. 

•  До 2020 року Швеція планує повністю відмовитися від вуглеводневого палива. 

•  У Німеччині вже кілька років діє державна програма "Сто тисяч сонячних дахів". 

•  У США діє аналогічна програма "Мільйон сонячних дахів". 

Під час використання сонячних батарей необхідно прагнути до того, щоб вони 

розміщувалися на максимально 

освітленому місці та 

освітлювалися однаково.  

Необхідно вжити заходів, 

що виключають механічне 

пошкодження батарей, а також 

прямий вплив на них вологи і 

пилу. Транспортуючи, необхідно 

уникати трясіння сонячних 

батарей.  

Сонячні батареї – це дуже 

вигідне і довговічне джерело 

електроенергії, тому що сонячна 

енергія відновлювана, дешева та 

не забруднює природу. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ В СЕРЕДОВИЩІ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ 

ВИСОКОГО РІВНЯ С++ 

 
Викладач алгоритмізації та програмування Я.І. Поштарук 

 

1. Еволюція розвитку та стандарт мови мови програмування С++. 

В сучасному інформаційному світі значне місце посідають комп’ютерні технології, а 

саме інструментальні засоби мов програмування, що дають необмежені можливості в створенні 

міжпредметних зв’язків. 

В даний час можна виділити декілька типів мов програмування. Однією з 

найважливіших ознак їх класифікації є приналежність їх до одного із стилів, основними з яких є 

наступні стилі:  

 процедурний; 

 функціональний;  

 логічний; 

 об'єктно-орієнтований. 

C++ (Сі-плюс-плюс) — мова програмування високого рівня з підтримкою декількох 

парадигм програмування: об'єктно-орієнтованої, узагальненої та процедурної. 

Мова програмування високого рівня С++ добре зарекомендувала себе ефективністю, 

лаконічністю запису алгоритмів, логічною стрункістю програм. У багатьох випадках програми, 

написані на мові С++, можна порівняти по швидкості з програмами, написаними на інших 

сучасних мовах, при цьому вони більш наглядні i прості у супроводі. 

Програми, складені мовою С++, є мобільними, тобто можуть бути виконані на 

комп’ютерах різних виробників і в різних  операційних системах, завдяки  чому С++ є  

особливо популярною. 

Мова програмування Сі (C), що є базовою для мови C++, була створена  співробітником 

фірми Bell Laboratories Денісом Рітчі (Dennis M.Richie) при розробці операційної системи UNIX. 

Мова проектувалася як інструмент для системного програмування з орієнтацією на розробку 

структурованих програм. Вдале з’єднання лаконічності конструкцій та багатство різноманітних 

можливостей дозволило мові Сі швидко розповсюджуватися і стати найбільш популярною 

мовою прикладного та системного програмування. 

З 1990-х років С++ стала однією з найуживаніших мов програмування загального 

призначення. Мову використовують для системного програмування, розробки програмного 

забезпечення, написання драйверів, потужних серверних та клієнтських програм, а також для 

розробки розважальних програм таких як відеоігри. С++ суттєво вплинула на інші, популярні 

сьогодні мови програмування С# та Java. 

Мова отримала назву від мови С та операції інкременту (++), визначену лише в ній. 

Така операція збільшує на одиницю значення змінної, до якої її застосовують.  

С++ є розширенням мови С. Окрім стандартних команд, сюди увійшли засоби для 

об’єктно-орієнтованого програмування. С++ – це перша у світі мова об’єктно-орієнтованого 

програмування, суть якої полягає в об’єднанні даних та алгоритмів їх опрацювання в єдине ціле. 

Для узгодження всіх реалізацій мови у 1990 році  Американський інститут 

національних стандартів (ANSI) створив комітет для прийняття стандарту мови С++. Пізніше 

відповідна комісія була створена й у Міжнародній організації стандартів (ISO). Ці дві 

організації, які називаються  ISO/ANSI, у 1998 році виробили остаточний міжнародний стандарт 

для С++ «Standard for the C++ Programming Language». Поточна версія цього стандарту —  

ISO/IEC 14882:2011. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
https://uk.wikipedia.org/wiki/Java
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2. Директиви препроцесора та заголовочні файли. 

 

Загальний вигляд  програми на мові С++: 

//коментарі 

#include <назва бібліотечного файлу> 

void main() 

{ 

<тіло програми > 

getch(); 

} 

 

Препроцесор – це програма, яка опрацьовує директиви.  

Завдання препроцесора – це перетворення тексту програми до її компіляції. Правила 

препроцесорної обробки визначає програміст за допомогою директив препроцесора. 

Директиви препроцесора – це команди компілятора відповідної мови програмування, 

які виконуються до початку компіляції програми. Директиви мови С++ починаються з символу 

#.  

Директива #include означає, що до програми необхідно приєднати код із зазначеного 

після неї файлу. Файли, які приєднуються директивою #include, називаються файлами 

заголовків (бібліотеками, модулями). 

 Усі стандартні команди та функції мови С++ визначені у файлах заголовків. Щоб 

приєднати модуль до програми користувача, директиву препроцесора необхідно зазначити на 

початку програми так: 

#include <назва файлу.розширення> 

Зазвичай усі стандартні бібліотеки розміщені у папці INCLUDE середовища С++. У 

такому випадку назва файлу є параметром директиви, її зазначають у кутових дужках. 

Команда очистки екрана clrscr виконується при наявності заголовочного файла 

<conio.h> .  

Команда введення-виведення даних виконуються при наявності заголовочного файла 

<stdio.h>. 

Математичні функції забезпечені наявністю заголовочного файла <math.h>. 

 

3. Основні оператори мови С++. 

3.1. Команди введення-виведення інформації. 

Для введення вхідних даних з клавіатури призначена команда scanf. 

Першим параметром scanf є керуючий рядок, решта параметри – адреси змінних, 

значення яких повинні вводитися. 

Керуючий рядок являє собою обмежений у подвійні лапки список специфікаторів: %i – 

для введення цілих чисел із знаком, %u – для введення цілих беззнакових чисел, %f – для 

введення дробових чисел, %c – для введення символа, %s – для введення рядка. 

Наприклад, написати команду введення значень змінних  а, b типу  float, враховуючи, 

що користувач після набору кожного числа буде натискувати <Enter>. 

Команда буде така: 

scanf(“%f   %f ”,  &a, &b); 

Команда printf забезпечує виведення на екран повідомлень та значень змінних. 

Формат виведення значень змінних задається за допомогою специфікатора 

перетворення – послідовності символів, що починається з символа %. 

При виведенні числових значень найчастіше використовуються наступні 

специфікатори: %i – для виведення цілих чисел із знаком, %u – для введення цілих беззнакових 

чисел, %f – для виведення дробових чисел, у вигляді числа з плаваючою крапкою, %n.mf – для 

виведення дробових чисел з фіксованою крапкою, де  n – кількість цифр цілої частини, m – 

дробової. 
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3.2. Команда присвоєння. 

Формат команди присвоєння:  <змінна> = <вираз>; 

Для записування формул у виразі користуємося правилами, приведеними у таблиці 

математичних функцій. 

Основні математичні функції мови С++ знаходяться в системній бібліотеці math.h. 

3.3. Операції інкременту та декременту. 

Операції інкременту та декременту у існують у двох формах – префіксній та постфіксній. 

Якщо символи ++ (--) записані перед змінною – то це інкремент (декремент) у префіксній формі, а 

якщо після змінної – у постфіксній. 

Операція інкременту має вигляд: 

++<змінна>         або        <змінна>++ 

Аналогічно операція декременту має вигляд: 

- -<змінна>         або        <змінна>- - 

Описання  та застосування у програмному коді прикладної програми команд циклу 

описані у відповідній літературі, зазначеній у методичній розробці (Г.Шилдт, C++: базовий 

курс, 3-є вид. – М.: Вільямс, 2009).  

 

4. Прикладна програма.  

Обчислити суму  n  перших членів ряду  

S = 1 + 1/2 + 1/3 +…. 

Блок-схема задачі та програмний код представлені в наступній таблиці. 

#include<stdio.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{ 

int n;  

float i; 

float elem; 

float sum; 

printf(“n=”); scanf(“%i”, &n); 

sum=0; 

for (i=1;  i<=n; i++) 

{ 

 elem = 1/i; 

sum += elem;          

} 

printf(“sum=  %7.3f”, sum); 

getch(); 

} 
 

 

Результат виконання програми:  
1) n=12, sum=       3.10;  

2) n=43, sum=       4.350. 

http://diamail.com.ua/cgi-bin/annot.cgi?id=1067
http://diamail.com.ua/cgi-bin/annot.cgi?id=1067
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ТАРАС ШЕВЧЕНКО! ДОСИТЬ БУЛО ОДНІЄЇ ЛЮДИНИ, ЩОБ 

УРЯТУВАТИ ЦІЛУ НАЦІЮ! 
Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття, 

І голос твій нам душі окриля! 

Востане у новій красі, проживши лихоліття, 

Твоя, Тарасе, звільнена земля… 

 

В цьму році Україна відзначила 205 річницю з дня 

народження класика української поезії, символа українського 

національного духу - Тараса Шевченка. 

“Є в Шевченка народження дата, дати смерті в 

Шевченка нема!” - під такою назвою тривав тиждень, 

присвячений Великому Кобзареві. Під час проведення заходів 

щодо відзначення цієї події  відбулася виставка творів, малюнків 

під назвою “Т.Г. Шевченко - вічний, як народ”, виховні 

години, вікторини, брейн-ринг “Вшануймо пам'ять Кобзаря”. 

      Тарас Шевченко - велична постать історичного та 

літературного життя нашої України. Його справедливо називають 

великим українцем. Адже у  ньому - наша історія, наша мрія, 

наша надія. Шевченко був справжнім народним співцем, бо з 

дитинства знав і любив простий український народ, знав його 

страждання, бо сам їх пережив. Через усе життя проніс Великий Кобзар палку любов до рідної 

землі, до неньки-України, про що й писав у своїх творах, нагадував про минулу славу України та 

закликав до патріотизму. 

Ім’я Великого Кобзаря ми часто згадуємо і будемо 

згадувати, бо він подарував нам безцінний скарб. Цей скарб – 

його чудові твори, в яких струменить любов до Батьківщини та 

турбота про її майбутнє. Його “Кобзар”, поему “Гайдамаки” та 

поетичний цикл “Три літа” знають і цінують у всьому світі. 

Спадщина Шевченка описана, порахована, опублікована, але не 

досліджена повністю. Тому на нас чекає чимало відкриттів у 

правильному прочитанні Шевченкових текстів.  

Пропонуємо хвилинку-цікавинку, пов’язану з творчістю 

Великого Кобзаря: 

 У «Кобзарі» слово «калина» Шевченко вжив 385 разів, а 

всього у своїх творах він згадував про неї 965 разів. 

 Український композитор Микола Лисенко написав музику 

до понад 100 творів Шевченка. 

 Шевченко-художник нагороджувався трьома срібними медалями за акварель «Циганка-

ворожка» та малюнок «Хлопчик-жебрак». 

Поезії Кобзаря пронизані любов’ю до українського народу,  

української природи. Хіба не викликають приємних почуттів рядки, 

які западають  глибоко в душу: “Тече вода з-під явора, яром на 

долину. Пишається над водою червона калина…”  або  “Село на 

нашій Україні – неначе писанка село”. 

Постать Шевченка в кожного покоління українців викликає 

нові думки і переживання. В своїх генах Шевченко мав волелюбний 

дух предків і тому мріяв бачити Україну вільною, щоб народ 

працював на себе на своїй власній землі. В творчості великого 

світоча нашого народу домінує любов до українців і переживання за 

їхню долю. Все його життя – це нова модель вільної, єдиної сім’ї. 
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МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ! 

 
Викладач зарубіжної літератури І.В. Залізняк 

 

«О, мово, ти, як дивная сопілка, 

То звеселяєш, то хвилюєш нас. 

Тобі вклонялись Леся Українка  

Й благословенний батько наш Тарас.  

Від інших мов вона не гірша,  

Для українців – наймиліша, 

Пісенна, ніжна і дзвінка 

Мова Шевченка і Франка» 

 
21 лютого представники всіх націй і народностей  відзначають Міжнародний день рідної 

мови. Це свято було проголошене на Генеральній конференції ЮНЕСКО, яка відбулася 17 

листопада 1999 року. В Україні воно також лише почало писати свою історію, хоча сама проблема 

мови на українських землях нараховує кілька століть.  
Рідна мова – це мова, що першою засвоюється дитиною і залишається зрозумілою на все 

життя. Рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов’язує людину з її народом, з 

попередніми поколіннями, їхніми духовними надбаннями. 

“Мова – втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, 

розвиваймо її! Борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови, за багатство 

мови...” (Максим Рильський). 

Мова – одне з найцінніших надбань, які створили й залишили наші предки, є душею нації, 

її генетичним кодом, у її 

глибинах народилося багато 

скарбів, якими пишається 

наш народ. 

Мова – це не просто 

спосiб спiлкування, а щось 

бiльш значуще. Мова - це всi 

глибиннi пласти духовного 

життя народу, його iсторична 

пам'ять, найцiннiше надбання 

вiкiв, мова — це ще й музика, 

мелодика, фарби, буття, 

сучасна, художня, 

iнтелектуальна i мисленнєва 

дiяльнiсть народу.  

Здобувачі освіти ДНЗ 

«Київського професійного 

коледжу з військовою та 

фізичною підготовкою» теж 

відзначали це свято. Ця 

урочиста подія була 

пронизана українським 

духом, любов’ю до рідного 

слова, до чистих джерел 

творчості українського 

народу. 
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РОКОВИНИ НАЙТРАГІЧНІШИХ ТА КРИВАВИХ ПОДІЙ РЕВОЛЮЦІЇ 

ГІДНОСТІ 

 
Саме 18 лютого п’ять років тому у центрі Києва почали розстрілювати активістів 

Євромайдану 

 

Розпочалось все з мирної ходи до Верховної Ради, де мали 

розглянути питання зміни до Конституції й обмежити права 

Президента. Багатотисячна хода зіткнулася з кордоном міліції та 

беркутівцями на вулиці Грушевського – вони перекрили весь 

урядовий квартал. Почалися перші сутички. 

Активісти прорвали кордон міліції. На Грушевського 

запалали шини. Усі гілки київського метрополітену закрили нібито 

у зв'язку з загрозою теракту. Водночас, найбільші протистояння 

відбулися на Майдані Незалежності. Так звану Антитерористичну 

операцію силовики розпочали ввечері. Застосували навіть БТРи. 

Наступ 

вели 

одночасно з вулиць Грушевського та 

Інститутської. Пролунали постріли. Також 

силовики використовували гранати. У 

відповідь протестувальники кидають 

каміння і стріляють салютами. Почалася 

пожежа в Будинку профспілок, де тоді був 

медпункт Майдану. Цю пожежу надалі 

будуть гасити більше доби. Активісти 

своїми силами витягали людей з вогню. 

Близько опівночі на Майдані 

Незалежності, в районі Михайлівської та 

Софійської площ, відключили електрику. 

За даними медичної служби Майдану, внаслідок сутичок, 18 лютого 2014 року загинули 23 

людини, 19 лютого 2014 року загинули восьмеро, а 20-го - 47 героїв. 

Наші здобувачі освіти вшановуватимуть завжди героїв Небесної Сотні, які своїм 

подвигом дали їм можливість вчитися, жити в незалежній Україні. 
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НАУКОВА СТОРІНКА 

Підготувала викладач-методист Є.Г. Палецьких 

1. Найбільший експортер товарів в світі – Китай, а послуг –  

США. 

2. Чисельність населення в 2019 році склала 7, 7  млрд. осіб. 

3. Загальна кількість мігрантів в світі   складає   258 млн. осіб. 

4. Озонові дірки повністю зникнуть до 2060 року. Допоміг 

Монреальський протокол. 

5. Найзабрудненіше місто в світі – Сеул (Південна Корея). 

6. Парламент Казахстану перейменував столицю з Астана на 

Нурсултан. 

7. Рішенням ЮНЕСКО 2019 рік оголошено міжнародним роком 

періодичної таблиці Менделєєва. Їй виповнюється 150 років. 

 8. На початку січня 2019 року вперше в історії на зворотний бік Місяця здійснив посадку 

китайський космічний апарат "Чан’е – 4". 

 9. Пролунала заява китайського вченого Хе Цзянькуя про народження двох дівчаток, 

ДНК яких були змінені, щоб позбавити їх ризику зараження ВІЛ. 

 10. У кістках є приховані проходи, які допомагають крові й імунним клітинам швидко 

поширюватися по всьому тілу. Крихітні канали отримали назву «транскортікальні судини», 

оскільки вони пронизують навіть твердий, 

кортикальний шар кісток. 

12. Міжнароднa група вчених в ході 

експерименту з’ясувала, що рослини 

використовують сигнальні молекули, аналогічні 

тим, що є в нервовій системі тварин. За допомогою 

цих молекул листя рослини можуть передавати 

один одному «сигнали лиха», що містять 

інформацію про небезпеку. Наші зелені друзі не 

володіють нервовою системою, однак вони 

безумовно мають щось аналогічне. 

 13.  Спостерігаючи за квантовим 

комп’ютером IBM, фахівці Московського фізико-

технічного інституту за підтримки експертів зі 

Швейцарії та США, з’ясували, що електрон 

мoжe спонтанно опинитися в минулому, але лише 

частку секунди. Taка подія, за їх розрахунками, 

відбувається вкрай рідко, можливо, один раз за 

весь час існування Всесвіту.  

 14. Команда під керівництвом 

палеоантрополога Ріка Поттса зі Смітсонівського 

інституту що в Вашингтоні, виявила на території 

геологічного утворення Олоргесайлі (Кенія) 

складні та дрібні кам’яні інструменти, вік яких 

оцінюється в 320 000 років. Більш грубі знаряддя, 

знайдені поруч, створені в період від 1,2 мільйона 

до 499 тисяч років тому. 

 15. Нобелівська премія в галузі медицини в 2018 році була вручена за прорив в галузі 

лікування раку. Американець Джеймс Еллісон і японець Тасуку Хондзе знайшли спосіб 

використати проти злоякісних пухлин власні імунні ресурси організму. 
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ЦІКАВО ЗНАТИ 

 
Учень гр.14-1 Лішунов Владислав 

 

Англійський економіст, священик Т.Ф. Мальтус висунув теорію, що кількість населення 

зростає швидше, ніж виробництво засобів існування. Проте, останні два століття показали, що 

насправді це не так: виробництво засобів існування випереджає зростання народонаселення на 

Землі, але розподіл їх відбувається нерівномірно. Для розв’язання цих проблем необхідно 

підвищувати врожайність сільськогосподарських культур і продуктивність свійських тварин, 

застосовуючи досягнення селекції та генетики, родючість ґрунту, використовуючи сучасні 

досягнення агрохімії, меліорації та біологічну продуктивність світового океану. 

 

ДИНАМІКА КІЛЬКОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ (МЛН. ЛЮДЕЙ) 

 
 

На початку ХХІ ст. зростання чисельності населення уповільнилося. Причини полягають у 

значних темпах урбанізації та науково-технічному прогресі. Про якість життя населення країн 

свідчать такі показники, як розмір ВВП у розрахунку на одну особу, середня тривалість життя і 

рівень освіти. Демографічні проблеми кожна країна розв’язує, реалізуючи власну демографічну 

політику. В розвинених країнах вона спрямована на збільшення природного приросту населення 

і збалансоване використання робочої сили. 
 

***** 

Фізик-атомник Р. Бек, досліджуючи хвилі головного мозку екстрасенсів під час сеансів 

дистанційної дії, встановив, що вони нагадують хвилі Шумана. У середині минулого століття 

Шуман – професор Мюнхенського  технічного університету – встановив, що Земля та її 

іоносфера утворюють велетенський резонатор, в якому поширюються хвилі наднизьких частот 

(хвилі Шумана), які без проблем можуть багаторазово окутувати Землю, утворюючи стоячі 

хвилі.  

Хвилі лівої та правої півкулі головного мозку в такі моменти рівні за частотою та 

протилежні за амплітудою, що призводить до утворення стоячих хвиль, характерною 

особливістю яких є перетворення у них одного виду енергії в інший. Вимовлене слово має 3 

складові: звук – пружні хвилі, що поширюються в повітрі; думка – інформаційна складова слова 

в вигляді образу; емоційна – енергія (кількісна міра матерії), вкладена в слово або думку. 

Іншими словами, це - хвилі альфа-думка (слово), бета-діло, гама-емоція бажання. Результатом 

такого резонансу є перетворення енергії слова і думки у конкретні події – у діло. 
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ЦІКАВЕ У СВІТІ СПОРТУ 

 
Підготував учень гр.15-3 Свірідов Денис 

 

Бокс – один з найвидовищніших видів спорту 

загалом, зокрема, серед єдиноборств. У деяких країнах 

він не поступається за популярністю футболу. Травми 

тут не є рідкістю, тому займатися боксом починають не 

раніше 11 років. І спочатку це аматорський, або 

любительський, бокс, який представлений в програмі ОІ 

з 1904 року. Після 18 років спортсмен може стати 

професійним боксером, який набирає рейтинг, щоб 

отримати шанс сперечатися за чемпіонський пояс. Не 

обов’язково спортсмен із зірковою кар’єрою в 

любителях сягатиме висот серед професіоналів. Адже є 

різниця між цими боксерськими варіаціями. І найперше - 

кількість раундів, які потрібно вистояти боксеру: в 

аматорах – 3 раунди по 3 хвилини з 60 секундами 

перерви між ними; у професіоналів – можна працювати 

в рингу всі 12 раундів.  

В історії боксу відомі деякі цікаві факти. 

 Бокс, як вид спорту, був офіційно 

узаконений тільки в 1900 році. 

 На сьогоднішній день в професійному боксі існує 17 вагових 

категорій, а в любительському – лише 11. 

 Вага всіх боксерських рукавичок вимірюється в унціях, і він 

завжди парний. 

 Під час поєдинку, якщо у спортсмена випадає капа з 

рота, рефері обов’язково зупиняє гру. В час, коли спортсмен одягатиме капу 

назад, він не має права розмовляти зі своїм секундантом. 

 В історії боксу, перший поєдинок у боксі між чоловіком і 

жінкою відбувся в 1999 році, причому виграла його жінка. 

 Найбільша кількість нокдаунів у проведених іграх належить Арчі Муру. Він таким 

чином завершив 145 поєдинків. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ БАТЬКАМ ЩОДО БЕЗПЕКИ  

В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ ВАШИХ ДІТЕЙ 
 

Психолог Київського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною 

підготовкою Н.В. Кікоть 

 

Сучасне сьогодення створює додаткові сфери впливу і 

цікавостей підростаючого покоління. Зовсім маленькі діти 

вже не знають життя без Інтернету чи мобільного телефону.  

Як і у будь-якій сфері нашого життя, тут також існують свої 

правила поведінки, нюанси, на які необхідно звертати увагу. 

Окрім безперечної користі, Інтернет таїть у собі безліч 

небезпек. На що мають звертати увагу батьки, аби зробити 

максимально безпечним використання Інтернет їх дітьми?! 

Ми зібрали та узагальнили основні рекомендації, 

дотримуючись яких, Інтернет стане гарним порадником та помічником. 

 Поставте комп’ютер, за можливості,  у кімнату, яку використовують усі члени 

родини. Таким чином, розмови про Інтернет та слідкування за його використанням стануть 

невід’ємною частиною повсякденного життя. Обговорюйте теми, пов’язані з Інтернетом. 

Продемонструйте інтерес до того, чим займається ваша дитина та її друзі в Інтернеті та поза 

його межами. 

 Заздалегідь погодьте тривалість перебування в Інтернеті.  Взагалі довготривале 

перебування за комп’ютером шкодить здоров’ю.  

 Підвищуйте власну комп’ютерну та Інтернет-обізнаність. Дізнайтеся більше про 

можливості використання комп’ютера. Подорожуйте нтернетом разом: перегляньте освітні 

сайти для підтримки навчальної роботи, знайдіть інформацію про хобі або захоплення ваших 

дітей. Працюючи в Інтернеті разом, ви можете навчити дитину оцінювати знайдену 

інформацію, ставитись до неї критично. 

 Віртуальний співрозмовник може видавати себе за іншого, давити на жалість, або 

навпаки підштовхувати до екстремальних вчинків, тощо. 

 Навчіть дитину не надто довіряти незнайомим людям у мережі. Дитина повинна 

знати, що не можна призначати зустріч з віртуальними знайомими без дозволу батьків. 

 Роз’ясніть дитині важливість захисту своєї та чужої конфеденційної інформації: не 

можна викладати в Інтернет інформацію про сім’ю та її фінансові справи, адреси проживання 

та навчання, номери телефонів, кредитної картки та банківські дані; нікому, крім батьків, не 

можна називати власні паролі до Інтернет-сервісів. 

 Повідомте дитині, що вона може звернутися до Вас у будь-якій ситуації. Якщо в 

Інтернеті (у повідомленні електронної пошти, на сайті, форумі, чаті) щось не зрозуміло, 

хвилює або загрожує, дитина завжди має звертатись по допомогу до Вас.  

 Ця рекомендація доповнює попередню: не слід сварити дитину, якщо вона відвідала 

«дорослий» сайт, або зробила помилку. Пам’ятайте, що інформація й життєві ситуації бувають 

різними. Діти навмисно рідко роблять погані вчинки, особливо вперше. Все залежить від 

Вашої реакції та надані роз’яснення. 

 Інформація та послуги в Інтернеті не завжди безпечні, тому, перш, ніж 

завантажувати, копіювати чи встановлювати будь-що з Інтернету, дитина має порадитися з 

Вами. Навчіть перевіряти інформацію з мережі за допомогою додаткових запитів і звернення 

до перевірених джерел. Навчайте дітей критично ставитися до інформації в Інтернеті та 

не   повідомляти конфіденційні дані в онлайні. 

 Віртуальний світ іноді коштує реальних грошей. Завжди потрібно з’ясовувати, 

скільки коштують спеціальні Інтернет-сервіси: наприклад, якою є повна вартість SMS в 

онлайн-грі. Якщо така інформація не очевидна для дитини, вона має звертатися за порадою до 
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Вас. Допомагайте дітям розібратися, скільки насправді коштують такі SMS-послуги та 

чи дійсно необхідно їх надсилати. 

 Станьте для своєї дитини другом у соціальних мережах. Якщо Ваша дитина не 

бажає підтверджувати дружбу з Вами, попросіть Ваших друзів молодшого віку подружитися з 

нею у соціальних мережах. 

 Встановіть на мобільному телефоні своєї дитини безкоштовну соціальну послугу 

«Батьківський контроль». Регулярно оновлюйте антивірус. 

  

Пам’ятайте, виконання більшості з наведених вище правил, передбачає довірливі 

стосунки в родині. Навіть в підлітковому віці, коли діти вже «наче» виросли – потребують 

Вашої любові, турботи і розуміння!!! 

 

Спрямований на дітей маркетинг регулюється законодавством 
Маркетинг, спрямований на дітей та молодь, оцінюється і регулюється більш суворо, ніж 

маркетинг, спрямований на дорослих, оскільки неповнолітні є більш піддатливими до впливу 

маркетингу. Закон України «Про рекламу» містить низку вимог щодо маркетингу, спрямованого 

на неповнолітніх. 

Захистіть свою дитину від прямого маркетингу 

Прямий маркетинг через електронну пошту або SMS дозволено лише 

за попередньої згоди людини, якій направляються рекламні повідомлення. Коли ваша 

дитина надає особисту інформацію, щоб взяти участь в Інтернет-змаганні, вона 

може необережно дати згоду на прямий маркетинг. 

  

Якщо ваша дитина отримує зловмисні повідомлення електронною поштою або SMS: 
 Скажіть дитині, що вона не повинна відкривати такі повідомлення або інші 

повідомлення від незнайомої людини. 

 Не слід відповідати на такі повідомлення. Однак варто зберегти їх на випадок, 

якщо ситуацію необхідно буде розв’язувати з іншою людиною. 

 Якщо ви виявите, що відправник ходить до тієї самої школи, що й ваша дитина, 

зв’яжіться зі школою. 

 Якщо образи продовжуються, необхідно змінити адресу електронної пошти або 

номер телефону дитини. 

Якщо ви виявили в Інтернеті зловмисні тексти або фотографії, 

що стосуються вашої дитини: 
 Збережіть всі сторінки, де ви знайшли цей матеріал, для подальших дій. 

 Якщо на сайті або в його адресі зазначено, хто є постачальником послуг, 

зв’яжіться з ним. 

 Постачальник послуг може видалити текст і, можливо, розкрити автора. 

 Можете також попросити свого інтернет-оператора зв’язатися з адміністратором 

зазначеного сайту і вимагати видалення такого матеріалу. 

 Якщо образа особливо серйозна і складає собою злочин, зверніться до поліції. 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕЛЕФОНИ ДОВІРИ: 

1. Дитяча лінія 116-111 або 0 800 500 225 (з 12.00-16.00); 

2. Гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116 000; 

3. Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або  

0-800-500-335; 

1. Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20; 

2. Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75; 

3. Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103; 

4. Національна поліція України 102. 
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 У ПРАЗЬКОМУ АРХІВІ ЗНАЙШЛИ ЛИСТИ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ ПРО 

ГОЛОДОМОР 

 
Підготувала викладач Я.І. Поштарук 

 

Прага – українська діаспора в міжвоєнній Чехословаччині (1919–1939) активно 

відгукнулась на трагедію Голодомору в Україні. До всього світу полетіли з Праги і Подєбрадів 

численні листи та звернення з проханням не приховувати інформацію про Голодомор, 

допомогти мільйонам голодуючих українців в одній з найбільших житниць в Європі. Та 

особливо зворушливу пам'ять залишили дитячі листи та малюнки, присвячені Голодомору. 

Першим повідомив світові про трагедію голодуючих в Україні історик і 

політолог Ольгерд Бочковський, який тоді жив у Празі. Своїм «J`accuse!» – «Я звинувачую!» 

він звернувся, зокрема, і до тодішнього прем’єр-міністра Франції Едуарда Ерріо, який 

заперечував Голодомор, заявивши після поїздки до України, що бачив там «квітучий сад». 

15 лютого 1933 року з ініціативи Української національної жіночої ради в Празі був 

оприлюднений заклик до народів світу звернути увагу на Голодомор в Україні й надати 

допомогу її населенню. 29 жовтня 1933 року Союз українських журналістів і письменників на 

чужині в Празі провів засідання-маніфест на знак протесту проти політики знищення голодом 

народу України, з цієї нагоди був виданий французькою та 

англійською мовами заклик до журналістів світу. У 1932–1934 

роках в Чехословаччині працювало також Товариство 

допомоги українським ученим в Україні. 

Та найбільш хвилюючі звернення, малюнки, віршики, 

присвячені голодуючим в Україні, залишили діти українських 

емігрантів. Ці унікальні матеріали, які сьогодні зберігаються у 

чеських архівах і бібліотеках, є переконливим свідченням 

солідарності українців у світі – з одного боку, і тодішньої 

байдужості світу до них – з другого.  

Численні дитячі вірші та рисунки, які захоплюють своєю щирістю і безпосередністю, 

опубліковані в часописі «Наша Україна», який видавали діти Українського дитячого притулку в 

чеському місті Подєбради. 11-річна дівчинка написала  такі рядки-заклик допомогти голодним 

дітям: «Поможіть їм, любі браття, вони не забудуть. І за ваші добрі вчинки молитися 

будуть». 

Ось спогад 9-річного Олега Зозуленка з дитячого сиротинця в Подєбрадах (збережений 

правопис оригіналу): «29 жовтня 1933 року ми відзначали День голоду й смутку. Наші 

виховательки цілий день не їли і розказували нам, що цей день є присвячений голодним 

братам і сестрам на Україні, що тисячами – мільйонами вмирають від голоду. Ми хочемо 

допомогти їм. Ми малі і не можемо заробляти гроші, але те, що дістали від знайомих – 10 

крон всього і післали на голодних дітей». 

Вихователькою 

тоді серед інших в 

сиротинці працювала 

дружина Олександра 

Олеся Віра Кандиба. 

Гортати сторінки 

«Нашої України» не 

можна без хвилювання. І сьогодні дитячі малюнки і розповіді про Голодомор в Україні не 

втратили актуальності. Від дитячого серця з Чехії до України долітає їхній заклик: не бути 

байдужими, розповідати правду про Голодомор, назвати поіменно винних у трагедії, та імена 

усіх їхніх жертв. 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Bochkovskyj_O
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Bochkovskyj_O
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КРОСВОРД 

 
1.) Кінцевий результат при використанні задач керування БД 

2.) На скільки категорій поділяються звіти 

3.) Який звіт створений на основі однієї таблиці БД 

4.) Звіт створений на основі декількох зв’язаних таблиць 

5.) Створення структури звіту вручну 
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